UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (PPGECM)
PROCESSO SELETIVO PARA ALUNO ESPECIAL – 2021.1
A Coordenação do Programa De Pós-Graduação Em Educação Em Ciências E
Matemática (PPGECM) no uso de suas atribuições regimentais torna público o edital do
processo seletivo para cursar disciplinas isoladas para o primeiro semestre do ano letivo
de 2021.
1. CATEGORIAS
1.1 Serão três categorias distintas que podem cursar disciplina isolada:
a) Discente de PPG da UFPE;
b) Discente de PPG externo à UFPE;
c) Graduado que não está em nenhum PPG e estudante de graduação no último
ano/semestre.
1.2 Candidato graduado e não ligado a nenhum programa de pós-graduação (stricto
sensu), ou discente de graduação cursando o último ano/semestre letivo, pode concorrer a
uma vaga em disciplina isolada. Ressalta-se que:
a) somente podem ser cursados 8 créditos em disciplinas isoladas no PPGECM.
Caso o candidato já tenha cursado 8 créditos, sua solicitação será indeferida;
b) a escolha das disciplinas deve ser preenchida mediante ordem de preferência;
c) a participação em projetos de pesquisa e/ou extensão no PPGECM, ou nos
Grupos de Pesquisa/Estudo afins, se configura como um dos critérios de
priorização para fins desta seleção;
d) graduados terão prioridade sobre os graduandos;
e) aqueles/as que nunca cursaram nenhuma disciplina terão prioridade sobre quem
já cursou alguma.
1.3 Os candidatos do item 1.1 (a) e 1.1 (b) poderão enviar suas solicitações de vagas
para o e-mail do programa: ppgecm.ufpe@gmail.com
1.4 Os candidatos do item 1.1 (c) deverão realizar sua solicitação preenchendo o
formulário de Inscrição em Disciplina Isolada que será disponibilizada no site do PPGECM
no dia 08 de março de 2021. A documentação abaixo deverá ser enviada em anexo no
formulário Google em arquivo pdf:
•

Cópia do diploma ou comprovante de conclusão/concluinte do Curso de Graduação;

•

Carta de intenção (Anexo I), explicando, obrigatoriamente, as razões que levam o
candidato a concorrer à vaga na(s) disciplina(s). Enfatizando-se que deve ser
redigida uma carta de intenção para cada disciplina.

1.6 As inscrições para os candidatos do item 1.1 (c) serão realizadas apenas via
formulário online disponível no dia 08 de março de 2021 no site
https://www.ufpe.br/ppgecm em “ALUNOS ESPECIAIS (DISCIPLINA ISOLADA)”.
1.7 Todos os documentos do item 1.4 deverão ser anexados no formulário Google. Caso
apresente problemas, informar ao programa por e-mail: ppgecm.ufpe@gmail.com
2. COMPONENTES CURRICULARES OFERTADOS:
PPGECM923 – Tópicos Especiais no Ensino de Química (Metodologias Ativas,
Inovadoras, Criativas e Encantadoras) - Turma 01
Carga horária: 60 horas – 4 créditos.
Docente: Prof. Dr. Marcos Barros
Horário: Terças-feiras, das 14h às 18h
Quant. de Vagas disponíveis: 05 vagas
Início das aulas: 06/04/2021
PGECM922 - Tópicos Especiais no Ensino de Matemática (Filosofia da Diferença e
Educação na Modernidade Líquida) - Turma 01
Carga horária: 60 horas – 4 créditos.
Docente: Profª. Drª. Simone Queiroz
Horário: Terças-feiras, das 14h30 às 17h
Quant. de Vagas disponíveis: 10 vagas
Início das aulas: 06/04/2021
PPGECM906 - Argumentação e Aprendizagem na Educação Científica
Carga horária: 60 horas – 4 créditos.
Docentes: Profª. Drª. Sylvia de Chiaro
Horário: Quintas-feiras, das 09h às 13h.
Quant. de Vagas disponíveis: 05 vagas
Início das aulas: 08/04/2021
PPGECM922 - Tópicos Especiais no Ensino de Matemática (Sociologia do Êxito
improvável e Relação com o Saber) - Turma 02
Carga horária: 60 horas – 4 créditos.
Docentes: Prof. Dr. Constantin Xypas
Horário: Quartas-feiras, das 14h às 18h.
Quant. de Vagas disponíveis: 05 vagas
Início das aulas: 07/04/2021
PPGECM917 - Tecnologias no Ensino de Ciências e Matemática
Carga horária: 30 horas – 2 créditos.
Docente: Profª. Drª. Flávia Cristina Vasconcelos
Horário: Segundas-feiras, das 14h às 16h.
Quant. de Vagas disponíveis: 05 vagas
Início das aulas: 05/04/2021
3. SELEÇÃO:
3.1 A avaliação dos candidatos será realizada exclusivamente pelo(a) professor(a)
responsável pela disciplina, de acordo com as especificidades de cada um dos
componentes curriculares;

A avaliação será constituída pela análise de:
•
•

Currículo Lattes;
Carta de Intenção.

3.2 Critérios de prioridade:
•
•

Discentes de PPG’s da UFPE;
Discentes de outros PPG’s externos à UFPE;

•

Candidatos que participam de projetos de pesquisa e/ou extensão no
PPGECM, ou nos Grupos de Pesquisa/Estudo afins;
Graduados terão prioridade sobre os graduandos;
Candidatos que nunca cursaram disciplinas no PPGECM terão prioridade em
relação à quem já cursou.

•
•

3.4
O(a) professor(a) responsável pelo componente curricular elaborará listagem dos
candidatos examinados e habilitados.
4. CRONOGRAMA
08/03/2021 a 10/03/2021

Inscrições nas disciplinas isoladas (apenas ONLINE)

15/03/2021

Divulgação da relação dos candidatos selecionados no site
do PPGECM

15/03/2021 a 17/03/2021

Matrícula dos candidatos selecionados no sistema SIGAA

05/04/2021

Início das aulas do semestre 2021.1

Obs.: Divulgação do resultado e possível mudança de data de início das aulas serão
publicadas na página eletrônica do Programa: https://www.ufpe.br/ppgecm.
6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1
A Secretaria não irá conferir a documentação dos candidatos, ficando estes
responsáveis pela entrega de toda a documentação correta, via formulário online. Os
candidatos que não entregarem a documentação completa serão excluídos do processo
seletivo.
6.2
Toda a documentação exigida para inscrição deve estar legível e não precisa ser
autenticada.
6.3 Não serão homologadas as inscrições recebidas antes das 10h do primeiro dia de
inscrição e/ou após às 22h do último dia de inscrição;
Caruaru, 04 de março de 2021.

ANEXO I
CARTA DE INTENÇÃO
CANDIDATO:

CPF:

E-MAIL:

FONE:

PROFESSOR:
DISCIPLINA:

CÓDIGO:

Incluir texto justificando o interesse e as razões que levam o candidato a concorrer
à vaga na(s) disciplina(s).

DATA:

ASSINATURA:

