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EDITAL Nº 01/2023 PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTES ESPECIAIS PARA O 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

A Coordenação do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO CIÊNCIAS DA SAÚDE 

(PPGCS) da Faculdade de Medicina (FM) da Universidade Federal de Goiás (UFG) torna pública a 

abertura de inscrições para a seleção de alunos especiais em disciplinas oferecidas pelo presente 

programa no segundo semestre de 2023. 

De acordo com o parágrafo segundo do Art. 25 da Resolução CEPEC nº 1403/2016, 

estudante especial é aquele, sem vínculo com outros programas de Pós-Graduação da UFG, inscrito 

em disciplinas isoladas dos cursos de Mestrado, acadêmico ou profissional, ou de Doutorado. 

 

1. DOS REQUISITOS 

 

1.1. O candidato a vaga de estudante especial deve atender ao seguinte perfil: 

Ser graduado na área de saúde ou área afim, sendo a afinidade examinada em cada caso 

pelo docente responsável pela disciplina pleiteada, respeitando as demais normas vigentes; 

Possuir curriculum vitae atualizado na plataforma Lattes. 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

 

2.1 . As inscrições deverão ser realizadas no período de 03 de janeiro de 2023 a 11 de 

janeiro de 2023 (ver item 2.3), por meio do endereço eletrônico do programa: 

ppgcs.ufgfm@gmail.com. Os assuntos referentes ao presente edital, incluindo as inscrições no 

processo seletivo deverão conter no campo assunto: INSCRIÇÃO ALUNO ESPECIAL – 2022/2; 

2.2. O candidato poderá inscrever-se em, no máximo, duas disciplinas daquelas 

constantes na grade de disciplinas divulgada no sítio eletrônico do Programa que tenham previsão para 

alunos nesta condição. 
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OBS: De acordo com o regulamento do programa, só é possível o aproveitamento no Programa de 

Pós-Graduação em Ciências da Saúde de até quatro créditos, ou seja, mesmo que o aluno curse seis 

créditos enquanto aluno especial, caso ele ingresse posteriormente como aluno regular, só serão 

computados quatro créditos (Instrução Específica-Aluno Especial). 

2.3. No ato da inscrição, o candidato deverá enviar para o e-mail indicado os documentos 

listados a seguir, correspondentes à disciplina pleiteada: 

Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo candidato; 

Carta de intenções demonstrando a trajetória acadêmica e interesse profissional e de 

pesquisa; 

Cópia do diploma de Graduação; 

Curriculum Lattes atualizado; 

Comprovante do pagamento da taxa de inscrição (GRU) no valor de R$ 160,00 

(cento e SESSENTA reais).  

OBS: A GRU poderá ser solicitada até o dia 09 de janeiro de 2023, às 17:00 horas, por meio do 

formulário Google Forms. 

As informações fornecidas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato. 

 

2.4. O resultado final da seleção será divulgado no sítio do PPGCS 

(https://cienciassaude.medicina.ufg.br), até o dia 26/08/2022 e a matrícula é realizada pela secretaria 

do Programa por meio do sistema SIGAA. 
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A matrícula como aluno especial garante ao interessado o direito de ter frequência e nota na(s) 

disciplina(s) para a(s) qual(is) foi selecionado. Para a admissão nos Programas de Pós-Graduação da 

UFG como aluno regular, o interessado deve candidatar-se em Edital de processo seletivo, elaborado 

com este fim específico, pela Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação. 

2.5. Informações adicionais acerca deste Edital podem ser obtidas pelo e-mail: 

ppgcs.ufgfm@gmail.com, e no sítio eletrônico do Programa: https://cienciassaude.medicina.ufg.br/. 

 

Goiânia, 03 de janeiro de 2023. 

 

 

 

Profa. Dra. Melissa Ameloti Gomes Avelino 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde Universidade Federal de Goiás 


