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EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS 

MESTRADO EM GEOGRAFIA (PPGGEO/UFPI) - 2022.2 

 
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade 

Federal do Piauí (PPGGEO/UFPI), no uso de suas atribuições legais, torna público o 

processo seletivo para aluno especial no curso de Mestrado em Geografia (conforme 

as Resoluções n. 189/2007 e n. 316/2022 - CEPEX/UFPI), para 04 (quatro) 

disciplinas optativas ofertadas para o segundo período de 2022 (ANEXO A), de 

forma presencial na sala 338 do CCHL/UFPI (Campus Ministro Petrônio Portela). A 

inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

As inscrições para o presente Edital poderão ser realizadas no período de 29 de 

Julho de 2022 a  04 de agosto de 2022 (até as 23:59h), devendo o resultado ser 

divulgado no dia 05 de agosto de 2022 na página do PPGGEO: 

http://www.posgraduacao.ufpi.br//ppggeo. A matrícula extraordinária pela 

coordenação do PPPGEO será realizada no dia 06 de de agosto de 2022 , sendo o 

ingresso imediato pois as aulas do período 2022.2 serão iniciadas no dia 08 de agosto 

de 2022. 

A solicitação da inscrição como aluno especial deverá ser feita conforme 

requerimento em anexo a este edital e também disponível na página do PPGGEO: 

http://www.posgraduacao.ufpi.br//ppggeo, no menu: Documentos, link: 

Formulários  (Requerimento como aluno especial), também disponivel no Anexo B; 

deve-se também anexar cópia do Diploma de Curso de Graduação, Histórico 

Acadêmico, Currículo Lattes (atualizado), cópias do CPF e RG e dados para contato 

(endereço, telefones e e-mail) e comprovante de aprovação em Programa de Pós-

graduação (PPG) como classificado/aprovado ou classificável, em arquivo único 

(formato PDF). O candidato deve enviar os documentos de inscrição para o 

endereço eletrônico (ppggeo@ufpi.edu.br), respeitando o período de inscrição. A 

solicitação será analisada pelo(a) professor(a) da disciplina optativa ofertada. Outras 

informações podem ser solicitadas pelo mesmo endereço eletrônico.  

O aluno especial é um estudante matriculado em disciplinas isoladas do Curso. 

http://www.posgraduacao.ufpi.br/ppggeo
mailto:ppggeo@ufpi.edu.br
http://www.instagram.com/ppggeo_ufpi
http://www.facebook.com/ppggeo_ufpi
https://sigaa.ufpi.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=372
https://sigaa.ufpi.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=372
http://www.sigaa.ufpi.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&amp%3Bid=369
http://www.sigaa.ufpi.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&amp%3Bid=369
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O aluno especial poderá se inscrever em uma disciplina optativa oferecida pelo 

PPGGEO no semestre 2022.2, devendo se submeter às exigências de estudo e de 

aproveitamento da disciplina que será cursada. 

Poderão ser admitidos como alunos especiais, portadores de Diploma de 

Graduação, em nível de Bacharelado ou Licenciatura Plena, ou de Graduação em 

Tecnologia, que tenham afinidade com a Área de Concentração do Programa.  

Os proponentes serão selecionados através da análise do Currículo Lattes, 

Histórico Acadêmico, do comprovante de aprovação em PPG 

(classificado/aprovado ou classificável) e de uma justificativa em que conste o 

interesse pela(s) disciplina(s) solicitada(s), mediante aprovação do(a) professor(a) 

da disciplina. Terão prioridade os candidatos que constam na lista de classificáveis 

em  processos seletivos do PPGGEO/UFPI, considerando a ordem de classificação. 

O candidato que não enviar os documentos solicitados, especialmente o Termo 

de Compromisso assinado, informando ciência que a matrícula como aluno especial 

na referida disciplina não representa vínculo ao PPGGEO/UFPI, será desclassificado. 

O aluno especial receberá uma declaração de aproveitamento na disciplina em 

que foi aprovado. Caso o aluno ingresse posteriormente no Programa de Pós- 

Graduação em Geografia da UFPI, poderá solicitar aproveitamento dos créditos 

cursados, desde que o número de créditos não exceda o total de créditos a que tem 

direito, para o curso em que está requerendo o aproveitamento. 

O aluno especial admitido estará sujeito ao Regimento e às normas específicas 

do PPGGEO, assim como ao Regimento da UFPI. A obtenção de crédito pelo aluno 

especial não lhe outorga o direito de matrícula ou preferência em qualquer 

processo de seleção. 

Teresina, 28/07/2022. 

 
Comissão de Seleção 
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ANEXO A 
 

QUADRO DE OFERTA DE DISCIPLINAS PARA ALUNOS ESPECIAIS 2022.2 

 
 

DIA 
 

HORA 
 

DISCIPLINA 
CH  

CRED. 
 

PROFESSOR(A) 
Vagas p/ 
Alunos 

Especiais1 

 
Quarta- feira 

 
08h às 12h 

PPGGEO059- 
SEMINÁRIO DE TEMAS 

ESPECÍFICOS 

 
60h 

 
04 

JOSELIA SARAIVA 
E SILVA 

Até 02 

 
 

Quarta- feira 

 
 

14h às 18h 

PPGGEO038 - 
FORMAÇÃO DOCENTE 

E ENSINO DE 

GEOGRAFIA 

 
60h 

 
04 

RAIMUNDO 
LENILDE DE 

ARAUJO 

 
Até 10 

 
 

Quinta- feira 

 
 

08h às 12h 

PPGGEO047- 
URBANIZAÇÃO, 

POLÍTICA E 

CIDADANIA 

 
60h 

 
04 

RAIMUNDO 
LENILDE DE 

ARAUJO 

Até 10 

 
 

Sexta- feira 

 
 

10h às 12h 

PPGGEO055- 
TÓPICOS ESPECIAIS 

EM ESTUDOS 

REGIONAIS 

 
30h 

 
02 

MUGIANY OLIVEIRA 
BRITO PORTELA 

Até 02 

TOTAL DE VAGAS 24 

 
 

 

                                                 
1 O número de alunos especiais matriculados no periodo 2022.2 não deve exceder o número de mestrandos regulares 
matriculados nas respectivas disciplinas. 
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ANEXO B 

TERMO DE COMPROMISSO DE ALUNO ESPECIAL 

 

Eu,   , graduado(a) em , 

com CPF n.  , venho através deste assumir o compromisso de cursar a 

disciplina no período 2022/ na condição de ALUNO(A) ESPECIAL no 

Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGGEO) da UFPI. Declaro que tenho ciência da 

matrícula na condição de Aluno(a) Especial na referida disciplina e que ao cursá-la não 

representa nenhum vínculo ao PPGGEO/UFPI. Assim, declaro estar ciente das normas 

estabelecidas pelo programa de pós-graduação. 

 
 

Teresina, de de 2022. 
 
 
 

 

Assinatura (Sem abreviar) 

http://www.ufpi.br/cppggo
mailto:ppggeo@ufpi.edu.br
http://www.instagram.com/ppggeo_ufpi
http://www.facebook.com/ppggeo_ufpi


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS - CCHL 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO -PRPG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA –PPGGEO 
Site: www.ufpi.br/cppggo - E-mail: ppggeo@ufpi.edu.br 

www.instagram.com/ppggeo_ufpi - www.facebook.com/ppggeo_ufpi 

 

 

 

 

ANEXO C 

 
LISTA DE DOCUMENTOS 

 
DOCUMENTOS ok 

Requerimento  

Cópia do Diploma do Curso de Graduação  

Histórico acadêmico da Graduação  

Curriculum Lattes (atualizado)  

Cópia do CPF  

Cópia do RG  

Comprovante de aprovação em PPG (classificado/aprovado ou 
classificável). 

 

INFORMAÇÕES PARA CONTATO 

 

Endereço: 

Telefone(s): 

E-mail: 

Data de nascimento: 

Ano de conclusão no ensino médio: 

Conclusão no ensino médio: escola pública ( )  escola privada ( ) 

 

Teresina (PI), de de 2022. 
 
 
 

 
 

 
Assinatura do Requerente 
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