
EDITAL Nº 002/2023

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 – 2023.1 (PRIMEIRO
SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2023)

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 1º semestre do ano letivo de 2023,
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 no
site: http://www.pos.cepae.ufg.br.
1.3 Dúvidas devem ser enviadas exclusivamente para o e-mail:
coordenacaoppgeeb.ufg@gmail.com.

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, disponível em:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenDFrTKyFpquQtuaxvy74yesXEellWBA1Yvo
aPRtTY4eyV-A/closedform.

2.1.1. Para preencher o formulário é necessário estar logado em uma conta Google.
2.2 O formulário de inscrição deverá ser preenchido e enviado de modo online até
03/04/2023, às 23h59 (horário de Brasília).
2.3 Poderão se inscrever candidatos:

2.3.1. Portadores de diploma de Graduação, preferencialmente, de cursos de
Licenciaturas ou áreas afins com a Educação Básica.

2.3.2. Estudantes de graduação da UFG, conforme RESOLUÇÃO CONJUNTA -
CONSUNI/CEPEC Nº 01/2017.
2.4. Documentos para inscrição:

2.4.1. Formulário preenchido.
2.4.2. Cópia digitalizada do RG, CPF ou da CNH (a CNH substitui os outros dois).

http://www.pos.cepae.ufg.br
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2.4.3. Cópia do histórico de graduação.
2.4.4. Para candidatos diplomados: cópia do Diploma de Graduação, com cópia do
registro do curso no MEC.
2.4.5. Para candidatos estudantes de graduação: Carta de recomendação de professor
orientador em programas institucionais de iniciação científica e tecnológica, de
extensão e cultura, iniciação à docência, educação tutorial, ou correlatos, justificando
o interesse e a importância da disciplina para a formação do estudante.

2.5. Os documentos devem ser digitalizados de forma legível e devem compor um único
documento, em um único arquivo, em formato PDF, a ser anexado no formulário de
inscrição.
2.6. Os candidatos apenas poderão concorrer a uma disciplina do Programa, conforme lista de
disciplinas anexa a este Edital.

3. DO RESULTADO
3.1 Com base na avaliação dos documentos apresentados, realizada pelos docentes
responsáveis pela disciplina, os resultados deste Processo Seletivo Simplificado para Aluno
Especial serão publicados no site do PPGEEB, no dia 10 de abril de 2023.
3.2 A matrícula dos Alunos Especiais será realizada pela Secretaria do PPGEEB no dia
12/04/2023.

Goiânia, 10 de fevereiro de 2023.

Prof. Dr. Evandson Paiva Ferreira
Coordenador do PPGEEB/CEPAE/UFG

Profa. Dra. Roberta Carvalho Cruvinel
Vice-coordenadora do PPGEEB/CEPAE/UFG

Profa. Dra. Neisi Maria da Guia Silva
Diretora – CEPAE/UFG



Anexo 1

DISCIPLINA/S OFERTADA/S - PPGEEB - 1º SEMESTRE 2023

1º SEMESTRE (Início: 17/04/23 - Término: 24/08/23)

Disciplinas Docente(s)
Dia /

Horário
Ementa Vagas

Fundamentos
teórico-metodoló
gicos do ensino
de matemática

Elisabeth C.
de Faria e
Marcos A.
Gonçalves Jr

4a feira
14h às
17h40

A pesquisa da prática do professor de
matemática na educação básica.
Tendências das pesquisas para a
Educação Matemática; Tendências
metodológicas das pesquisas da Educação
Matemática. Investigação na Educação
Matemática.

08

Educação e
tópicos de
neuropsicologia:
concepções
desde uma
perspectiva
sócio-histórico-cu
ltural

Jaqueline
Araujo Civardi

6a feira
14h às
17h40

Contexto histórico de desenvolvimento
dos estudos de Vygotsky e Luria.
Educação, didática, psicologia e
neuropsicologia a partir da concepção
sócio-histórico-cultural. Comportamento,
reação, atividade nervosa superior
(comportamento), aspectos sobre o
desenvolvimento do sistema nervoso e a
neuroplasticidade. Fatores biológico e
social do comportamento,
comportamento emocional e objetivos
educacionais. Atenção, reforço e
reproduções das reações, memória e
aprendizagem. Pensamento e linguagem:
desenvolvimento cultural do
pensamento, linguagem e a consciência,
o papel da linguagem nos processos
psíquicos e o papel do ensino e a
linguagem como instrumento psicológico.
Linguagem interior e organização cerebral
da linguagem. Linguagem, pensamento e
a alfabetização matemática de educandos
em contexto de sala de aula inclusiva.

05



Período de Matrícula – 1o Semestre 2023: Início das aulas: 17/04/23

Discentes Período

Veteranos 10 e 11/04/2023

Novatos (Não teremos novatos) —
Alunos Especiais 12/04/2023

Prof. Dr. Evandson Paiva Ferreira
Coordenador do PPGEEB/CEPAE/UFG

Profa. Dra. Roberta Carvalho Cruvinel
Vice-Coordenadora do PPGEEB/CEPAE/UFG


