Programa de Pós-Graduação em Administração
UFF – Volta Redonda

EDITAL Nº 02/2018
PROCESSO SELETIVO PARA ALUNO ESPECIAL DO PROJETO EXPOSE
O Programa de Pós-graduação em Administração do Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda da
Universidade Federal Fluminense PPGA/ICHS/UFF, torna público o presente Edital Simplificado, estabelecendo as
normas para o Processo Seletivo e Admissão de Alunos Especiais na disciplina Tópicos Especiais no âmbito do
projeto ExPOSE.
1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES
• A matrícula como aluno especial é concedida apenas para disciplinas e não configura vínculo com
qualquer curso regular da UFF.
• O limite permitido para matrícula como aluno especial do PPGA/ICHS/UFF é de 02 (duas) disciplinas. O
candidato que já tenha cursado duas disciplinas, em qualquer momento, como aluno especial do PPGA terá
sua inscrição indeferida.
• A inscrição para a seleção é feita através de formulário próprio e solicitação ao Coordenador do PPGA.
• A seleção será realizada pelo professor responsável pela disciplina, o qual terá autonomia sobre os critérios
utilizados.
• A matrícula dos alunos selecionados é feita, de acordo com o Calendário do PPGA.
• As vagas disponibilizadas por disciplina, não necessariamente serão totalmente preenchidas.
• Alunos matriculados em cursos de graduação da UFF, desde que já tenham concluído, ao menos, 80% da
carga horária de disciplinas obrigatórias, comprovado por declaração oficial da coordenação do curso,
poderão também concorrer às vagas.
2. INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser realizadas, no período de 04/06 às 23h do dia 15/06/2018 pelo correio eletrônico
marceloamaral@id.uff.br.
3. CALENDÁRIO
•
•
•
•
•

Inscrições: 04/06/2018 a 15/06/2018
Seleção: 18 a 21/06/2018
Divulgação do resultado: 22/06/2018
Inscrição nas disciplinas: 25 e 26/06/2018
Aulas: entre 23 e 27/07/2018

4. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: (SÓ SERÁ ACEITA A DOCUMENTAÇÃO COMPLETA)
• Carta dirigida ao professor responsável pela disciplina justificando o interesse do candidato em cursá-la,
enfatizando seus objetivos acadêmicos (carta individual para cada disciplina solicitada - não há modelo
padrão);
• Requerimento para Inscrição como Aluno Especial preenchido (Anexo);
• 1 Cópia do diploma de graduação (exceto para alunos de graduação da UFF);
• Declaração oficial da coordenação do curso de cumprimento de 80% da carga horária de disciplinas
obrigatórias (exclusivo para alunos de graduação da UFF);
• 1 Cópia do CPF, RG e Título de Eleitor;
• 1 Cópia do Curriculum Lattes.
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5. DISCIPLINA DO SEMESTRE 2018.2
Disciplina

Professor Responsável

E-mail

Vagas

Tópicos Especiais

Marcelo Amaral

marceloamaral@id.uff.br

07

•
•

•

Horário de
Período
aula
9h às 18h

23/07 à
27/07

A disciplina será ofertada em inglês na modalidade presencial.
A disciplina será ofertada nas seguintes localidades
o Segunda-feira e terça-feira - aulas no auditório da Agência de Inovação AGIR, sediada no campus
da Praia Vermelha – Rua Passos da Pátria, sem número, Prédio Novo da Física, 3º andar, Niterói.
o Quarta-feira – aula no Instituto de Economia da UFRJ na parte da manhã (Av. Pasteur, 250, Palácio
Universitário da UFRJ) e na evento do parque tecnológico da UFRJ na parte da tarde.
o Quinta-feira e sexta-feira – aulas no PPGA/ICHS - Campus Aterrado da UFF – Rua
Desembargador Ellis Hermydio Figueira, 783, Aterrado, Volta Redonda.
o A programação detalhada será divulgada previamente às aulas e poderá sofrer alterações.
o O transporte, alimentação e alojamento é por conta dos candidatos.
A avaliação envolve a presença em 75% das atividades e elaboração de trabalho final a ser entregue até 30
dias depois do fim da disciplina.

Prof. Dr. Murilo Alvarenga Oliveira
Coordenador do PPGA
(D.O.U. Port. Nº 55.155, 9.12.2015)
Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda - UFF
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REQUERIMENTO

Ilmo. Sr.
Prof. MURILO ALVARENGA OLIVEIRA
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração – PPGA
Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFF

Eu,
(Nome)
sendo portador(a) de diploma de nível superior em_____________________________________________ solicito
autorização desse Colegiado para matricular-me no Curso de Mestrado Profissional em Administração, na
qualidade de ALUNO(A) ESPECIAL, para cursar a(s) seguinte(s) disciplina(s):
1)_________________________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________________________
Nestes Termos, peço deferimento,

Volta Redonda,.............de ..................................................... de ..................

__________________________________________________
(Assinatura)
ENDEREÇO:
Bairro:

BAIRRO:

CEP.:

E-MAIL

TELS.:

CPF:

RG.:

TÍTULO DE ELEITOR:

FORMAÇÃO:

INSTITUIÇÃO:

ANO

