Serviço Público Federal
Universidade Federal de Goiás
Regional Catalão
Departamento de Física
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física

Edital nº 002/2014
Edital de Inscrição e Seleção de Alunos Especiais
1. Informações Gerais
I.

II.

III.
IV.
V.
VI.

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física (PPGEFUFG), do Campus Catalão da Universidade Federal de Goiás, no uso de suas
atribuições, torna Público para conhecimento dos interessados, que estão abertas as
inscrições para a seleção de Alunos Especiais em disciplinas isoladas para o período
de Agosto a Dezembro de 2014.
No caso de abandono, trancamento ou reprovação na disciplina em que estiver
selecionado, não será permitido ao Aluno Especial se inscrever novamente para a
mesma.
Para aprovação na disciplina, o Aluno Especial estará submetido aos mesmos
critérios de frequência e avaliação dos alunos regulares do PPGEF-UFG.
No caso de aprovação na disciplina, o aluno receberá documento emitido pelo órgão
responsável e competente, atestando a frequência e a nota obtida na mesma.
O Aluno Especial que ingressar no curso regular do PPGEF-UFG poderá ter
aproveitados os créditos das disciplinas cursadas, com validade de 5(cinco) anos.
A condição anterior de Aluno Especial não fornece qualquer garantia ou
favorecimento para ingresso no PPGEF/UFG. A entrada prevê a submissão ao
processo normal regular de seleção na época adequada como qualquer outro
candidato.

2. Das Inscrições
I.

II.

III.
IV.
a)
b)
c)
d)
e)

V.

As inscrições poderão ser feitas no período de 18 de agosto a 26 de agosto de 2014,
na Secretaria do Departamento de Física, Campus Catalão, no horário de 14:00 às
18:00 horas.
Não serão aceitas inscrições condicionais, que não atendam rigorosamente os
requisitos deste edital ou de candidatos reprovados anteriormente em disciplinas
como aluno especial neste programa.
O candidato poderá se inscrever em quantas disciplinas desejar.
Candidatos portadores de diploma de curso superior reconhecido pelo MEC
deverão, no ato da inscrição apresentar os seguintes documentos:
Formulário de Inscrição para Aluno Especial;
Cópia do Diploma;
Cópia do Currículo atualizado na plataforma Lattes;
Histórico Escolar;
Carta de Intenções e Justificativa, na qual mostrará também a possibilidade de reservar
pelo menos 15 horas semanais para se dedicar as atividades da disciplina;
Alunos do último ano de graduação em cursos superiores reconhecidos pelo MEC
poderão ser inscrever apresentando os seguintes documentos:
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a. Formulário de Inscrição para Aluno Especial;
b. Declaração de que estará apto a concluir o curso de graduação nos próximos 12 meses
assinada e carimbada pelo coordenador do Curso;
c. Declaração de que é aluno de Iniciação Científica, Desenvolvimento Tecnológico,
Iniciação a Docência ou Afins, expedida pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
ou órgão responsável equivalente.
d. Cópia do Currículo atualizado na plataforma Lattes;
e. Histórico Escolar;
f. Carta de Intenções e Justificativa, na qual mostrará também a possibilidade de reservar
pelo menos 15 horas semanais para se dedicar as atividades da disciplina;
g. Carta de Apresentação/Recomendação do Orientador, incluindo detalhamento de como
a disciplina beneficiará o projeto de iniciação científica do aluno e garantindo que não
haverá comprometimento das demais atividades do aluno.
3. Das Vagas
I.

Serão ofertadas vagas nas disciplinas abaixo relacionadas, até o número máximo de
vagas indicado:
Disciplinas
Mecânica Quântica

Horário
Sexta-Feira, 19:00 - 20:40

Docente

Vagas

Nilton Luis Moreira

2

Petrus H. R. dos Anjos

2

Ana Rita Pereira

1

Eduardo Sergio Souza

1

Julio Santiago E. Ortiz

1

Marcionilio T. O. Silva

1

Sábado, 07:30 - 09:10
Termodinâmica e Mecânica Estatística

Sexta-Feira, 21:00 - 22:40
Sábado, 09:40 - 11:20

Processos e Sequências de Ensino e
Aprendizagem em Física no Ensino
Médio

Sexta-Feira, 19:00 - 20:40

Física no Ensino Fundamental em uma
perspectiva multidisciplinar

Sexta-Feira, 19:00 - 20:40

Atividades Computacionais para o
Ensino Médio e Fundamental

Sexta-Feira, 21:00 - 22:40

Atividades Experimentais para o Ensino
Médio e Fundamental

Sexta-Feira, 21:00 - 22:40

Sábado, 07:30 - 09:10
Sábado, 07:30 - 09:10
Sábado, 09:40 - 11:20
Sábado, 09:40 - 11:20

4. Da Seleção:
I.

A seleção será feita pela Comissão de Seleção mediante análise da documentação
fornecida pelo candidato, levando em consideração: Desempenho Acadêmico,
Desempenho Profissional e o impacto da disciplina na formação do candidato.

II.

A divulgação do resultado será feita no dia 27 de Agosto de 2014, na secretaria do
Departamento de Física e no site do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física

http://mnpef.catalao.ufg.br.
III.

A matrícula dos candidatos selecionados será feita no dia 29 de Agosto de 2014, das
16:00 as 18:00 horas na Secretaria do Departamento de Física.
5. Considerações Finais

I.
II.

Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção.
Informações adicionais na secretaria do Departamento de Física (Regional
Catalão,UFG) ou pelo telefone (64) 3441-5522.
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