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EDITAL 002/2016 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS ÀS DISCIPLINAS DO 2º 

SEMESTRE DE 2016 DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA 
 

 

O Programa de Pós-graduação em Filosofia (PPGFIL) da Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES), no uso de suas atribuições, torna pública a abertura, no período de 11 a 29 de 

julho de 2016, das inscrições para o processo seletivo para Alunos Especiais que tenham 

interesse em cursar as disciplinas ofertadas no 2º semestre de 2016. 

 

1. DAS VAGAS  

Cada professor responsável pela disciplina oferta a quantidade de vagas para alunos especiais 

que autoriza para o 2º semestre de 2016. A relação das vagas é a seguinte: 

Barbara Botter: ilimitado 

Jorge L Viesenteiner: ilimitado 

Marcelo Barreira: ilimitado 

Ricardo Araújo: ilimitado 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Poderá matricular-se na condição de Aluno Especial aqueles que já possuem curso de 

graduação finalizado ou que estejam no último semestre do curso, bem como alunos de outros 

Programas de Pós-graduação tanto da UFES quanto de outras Universidades que 

eventualmente tenham interesse em cursar as disciplinas do PPGFIL. 

 

Observação: Para aqueles que pretendem cursar a disciplina apenas na condição de Aluno 

Ouvinte, porém, não é preciso inscrição nesse processo seletivo, bastando apenas solicitar a 

autorização diretamente ao professor responsável pela disciplina. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES  

O candidato a aluno especial deverá apresentar, no ato de solicitação de matrícula, 1) o 

diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação, ou atestado de matrícula que 

comprove cursar o último semestre do curso, 2) Currículo Lattes e 3) Ficha Cadastral 

devidamente preenchida. As inscrições serão feitas na Secretaria Integrada da Pós-graduação 

(SIP), localizada no térreo do Prédio Barbara Weinberg no Campus Goiabeiras em Vitória, 

entre os 11 a 29 de julho, das 7h30 às 18h. 

 

4. DA SELEÇÃO  

A seleção dos alunos depende da oferta de vagas e de uma seleção prévia que fica sob 

responsabilidade dos mesmos professores que ministram a disciplina. 
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5. DOS RESULTADOS 

O resultado da seleção será publicado até o dia 02 de agosto no mural da SIP, e através do 

site: http://www.filosofia.ufes.br/ 

 

 

6. DAS MATRÍCULAS 

As matrículas de Alunos Especiais serão feitas na SIP, nos dias 03 e 04 de agosto de 2016 

 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

O aluno especial pode requerer o aproveitamento de créditos cursados no prazo de, no 

máximo, 12 (doze) meses após ter cursado a(s) disciplina(s). 

As disciplinas e créditos cursados pelo aluno especial serão registrados no Histórico Escolar 

do aluno regular como “Aproveitamento de Estudos”, lançando-se a classificação “AE”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Luiz Viesenteiner 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Filosofia 

http://www.filosofia.ufes.br/

