
 
 
EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CANDIDATOS/AS A 
ALUNO/A ESPECIAL EM DISCIPLINAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEPAE/UFG - SEMESTRE 2017.2  

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica 
(PPGEEB) do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade 
Federal de Goiás, no uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece os 
procedimentos do processo seletivo para aluno especial em disciplinas oferecidas no 2o 
semestre de 2017, em conformidade o Regulamento Interno do Programa.  
 
1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
1.1 O processo seletivo será realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino na 
Educação Básica (PPGEEB), Secretaria da Pós-Graduação Stricto Sensu, no 
CEPAE/UFG – Campus Samambaia. 

1.2 Todas as informações e dúvidas relativas a este Processo Seletivo estarão 
disponíveis, em: (62) 35211104; e-mail: ppgeeb.cepae.ufg@gmail.com ou na página do 
Programa: www.pos.cepae.ufg.br 

2. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

2.1 As inscrições para o processo seletivo de candidatos a aluno especial nas disciplinas 
ofertadas serão realizadas por meio de formulário específico, que se encontra no sítio 
eletrônico do Programa, com os documentos exigidos anexados. 

2.2 O formulário deverá ser entregue pessoalmente na secretaria do Programa nos dias 7 
e 8 de agosto de 2017, das 13h30 às 17h30. 

2.3 Poderão se inscrever os candidatos portadores de diploma de Graduação, 
preferencialmente, das Licenciaturas ou áreas afins com a escola básica. 

2.4 Os candidatos apenas poderão concorrer a uma disciplina. 

3. DO RESULTADO 

3.1 Com base na avaliação dos documentos apresentados, por parte do professor 
responsável pela disciplina, o aluno aceito será comunicado pela secretaria do Programa 
até o dia 09 de agosto de 2017 e deverá efetuar a matrícula no dia 11 de agosto de 2017 

 
Goiânia, 01 de agosto de 2017. 

 
Profa. Dra. Elisandra Filetti Moura 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica 
PPGEEB/CEPAE/UFG 


