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SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA PARA ALUNO ESPECIAL 

PERÍODO LETIVO 2018/1 

 

Aluno especial Regimento do PPGMAE:  

 

A matrícula em Regime Especial não cria qualquer vínculo do aluno com o Programa de 

Pós-Graduação Mestrado Acadêmico em Ensino da Universidade Federal do Pampa e os 

discentes matriculados na Categoria de Aluno em Regime Especial não são considerados 

Alunos Regulares do Curso, não tendo as prerrogativas destes.  

 

Período de solicitação de matrícula: 15 e 16/02/2018  

 

Inscrição on-line: Deverá ser realizado pelo candidato.  

 

O candidato deverá fazer o preenchimento da ficha de inscrição online disponível no 

endereço: http://online.unipampa.edu.br/ingressos/posgraduacao/. Antes da finalização da 

ficha devem ser anexados no campo “arquivos da inscrição/selecionar arquivos” os 

documentos abaixo, digitalizados e em formato PDF:  

 

 diploma de graduação de Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação, se aplicável;  

 histórico escolar completo da graduação, devendo conter a nota obtida em todos os 

componentes curriculares cursados;  

 currículo cadastrado na plataforma Lattes do CNPq, modelo completo;  

 carteira de identidade e do CPF, se brasileiro, ou fotocópia do passaporte válido, se 

estrangeiro;  

 os estudantes de graduação da Unipampa devem apresentar atestado que 

comprove o aproveitamento de 75% dos créditos do currículo do curso de 

graduação, fornecido pela Unipampa e carta de recomendação de ao menos um 

docente permanente do programa;  



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
Avenida Maria Anunciação Gomes de Godoy nº 1650 - Bairro Malafaia Bagé/RS 

CEP: 96413-172 (053) 3240-3601 

 os estudantes vinculados a outros programas de pós-graduação da Unipampa ou 

de outras IES nacionais ou estrangeiras, também devem apresentar atestado de 

matrícula e documento assinado por seu orientador de pós-graduação, justificando 

a necessidade de realizar a disciplina;  

 carta de intenções, declarando a relevância do Componente Curricular para sua 

formação. 

Vagas disponíveis em Regime Especial no PPGMAE para 2018-1: 

História da formação docente no Brasil (docente Alessandro Bica) - 4 créditos - 5 vagas; 

Filosofia da diferença, multiculturalismo e ensino: articulações entre educação formal e 

não-formal (docente Dulce Voss) - 4 créditos - 5 vagas; 

Experimentação no ensino de ciências (docente Pedro Dornelles) - 4 créditos - 5 vagas; 

Estudos CTS e abordagem no ensino de ciências (docente Renata Lindemann) - 4 

créditos - 5 vagas.  

Somente poderão cursar disciplinas como alunos em Regime Especial de matrícula:  

 Portadores de diploma de curso superior;  

 Acadêmicos dos cursos de graduação da Unipampa, desde que tenham cumprido 

com aproveitamento no mínimo 75% dos créditos do currículo do curso e com 

recomendação de ao menos um docente permanente do programa;  

 Acadêmicos regularmente matriculados em programas de pós-graduação da 

Unipampa ou de outras instituições de ensino nacionais ou estrangeiras.  

 

Critérios de seleção e regras gerais do PPGMAE: 

 

1- A matrícula como aluno em Regime Especial não constitui vínculo com o curso e 

nem garante ingresso no processo seletivo para aluno regular; 
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2- Ao aluno matriculado em Regime Especial no PPGMAE será permitido cursar no 

máximo oito créditos, desde que haja vaga na(s) disciplina(s) pleiteada(s); 

 

3- O candidato à uma vaga em regime especial deverá possuir ou ter cumprido 75% 

dos créditos de Graduação e/ou estar matriculado em Pós-Graduação na área do 

componente em que pleiteia matrícula em regime especial;  

 

4- O discente, em regime especial, que tiver cursado os 8 créditos referidos no item 2, 

não terá direito a outra matrícula em regime especial no PPGMAE; 

  

5- Poderá ser solicitado aproveitamento de créditos cursados, no caso de aprovação 

do aluno especial no processo seletivo para aluno regular do PPGMAE; 

 

6- Havendo maior demanda do que o número de vagas disponibilizadas para aluno 

especial, os seguintes itens classificatórios serão considerados: 

a) Terão a seguinte ordem de prioridade: 1º) os portadores de diploma de curso 

superior; 2º) os acadêmicos matriculados em programas de pós-graduação; 3º) 

os acadêmicos de graduação com 75% dos créditos concluídos; 

b) Será considerado critério de desempate, o melhor desempenho acadêmico 

durante a graduação (analisado por meio do histórico escolar apresentado, 

considerando-se a média das notas obtidas nos componentes curriculares 

cursados). 

 

Processo Seletivo: 
  
A avaliação das solicitações de matrícula será realizada pela Comissão do Programa 

responsável pela(s) disciplina(s) de interesse do candidato. A divulgação dos resultados 

será publicada no site do PPGMAE e cabe ao candidato acompanhar as publicações. 
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Matrícula: 
  
Os aprovados devem realizar a matrícula junto à Secretaria Acadêmica do Campus Bagé, 

nas datas indicadas quando da publicação dos resultados, portando os seguintes 

documentos:  

a) fotocópia do diploma de graduação de Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação, se aplicável;  

b) fotocópia do histórico escolar completo da graduação;  

c) cópia impressa do currículo cadastrado na plataforma Lattes do CNPq, modelo 

completo;  

d) fotocópias da carteira de identidade e do CPF, se brasileiro, ou fotocópia do passaporte 

válido, se estrangeiro;  

e) acadêmicos de cursos de graduação da Unipampa deverão apresentar atestado 

original de conclusão, com aproveitamento, de no mínimo 75% dos créditos do currículo 

do curso de graduação fornecidos pela Instituição;  

f) os estudantes vinculados a outros programas de pós-graduação da Unipampa ou de 

outras IES nacionais ou estrangeiras, também devem apresentar atestado original de 

matrícula e documento assinado por seu orientador de pós-graduação, justificando a 

necessidade de realizar a disciplina.  

g) fotocópia do Título Eleitoral e do Comprovante de votação na última eleição (2 turnos) 

ou comprovante de quitação eleitoral expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral, 

autenticadas ou acompanhadas dos originais;  

h) fotocópia do Certificado de quitação com o Serviço Militar Obrigatório autenticada ou 

acompanhada do original, quando aplicável;  

i) documento original de identificação pessoal;  

j) se estrangeiro, apresentação de passaporte com visto de permanência adequado 

conforme a legislação vigente;  

k) diploma de graduação ou atestado original de conclusão de curso de Instituição de 

Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação, quando aplicável. 


