
 
 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIEDADE, TECNOLOGIAS E 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

EDITAL nº 02/2020  

CHAMADA PARA ALUNO ESPECIAL DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

SOCIEDADE, TECNOLOGIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS SOTEPP  

 DISCIPLINAS 2020.2 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão comunica que no período entre 06 e 12 de 

agosto de 2020 estarão abertas as inscrições aos interessados em cursar disciplinas optativas do 

Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas, na condição de aluno 

especial. A Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão (PROPPE), diante do momento de 

restrição e isolamento social em decorrência a pandemia da COVID-19 e das informações do 

Ministério da Educação (MEC) permitindo, em caráter excepcional, a substituição dos encontros em 

espaços físicos por encontros em espaços virtuais, torna público que inscrições e matrículas ocorrerão 

on line. 

 

1. OBJETO 

 

1.1 – O objeto do presente Edital é a seleção de interessados em cursar disciplinas optativas, do 

Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas, na condição de aluno 

especial. 

1.2 – Considera-se aluno especial aquele que, sendo portador de diploma de graduação, requerer sua 

matrícula em uma disciplina isolada do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologias e 

Políticas Públicas, submetido a processo seletivo específico, conforme item 3 deste Edital, sendo-lhe 

permitido cumprir no máximo uma disciplina. 

1.3 – Os alunos especiais podem requerer declaração de participação e conclusão da disciplina isolada 

em que obtiverem aprovação quanto à avaliação procedida e às exigências de frequência, não 

caracterizando tal declaração a vinculação do discente aos Cursos de Mestrado e Doutorado do 

Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas, nem proferindo 

titulação de mestrado e nem de doutorado. 

 

2. INSCRIÇÃO 

 

2.1 – No ato da inscrição o (a) candidato(a) deverá encaminhar os documentos digitalizados para o e-

mail secretaria_proppe@al.unit.br : 

 

a) Diploma de curso de graduação devidamente reconhecido pelo MEC (para os candidatos 

portadores de diploma de graduação expedido por instituição estrangeira, exigir-se-á a revalidação de 

tal documento por universidade brasileira que tenha curso do mesmo nível e área equivalente); ou 

declaração de conclusão de curso com colação de grau. Para egressos de Cursos de Mestrado, os 

candidatos deverão anexar Diploma de Curso de Mestrado reconhecido pela CAPES(para os 

candidatos portadores de diploma de graduação expedido por instituição estrangeira, exigir-se-á a 

revalidação de tal documento por universidade brasileira que tenha curso do mesmo nível e área 

equivalente); ou declaração de conclusão de curso com colação de grau; 
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b) Original ou fotocópia autenticada da carteira de identidade e CPF; ou passaporte, caso seja 

estrangeiro. 

 

2.2 – A efetivação da inscrição ficará condicionada à confirmação do pagamento da taxa 

correspondente, no valor de R$50,00 (cinquenta reais). Em caso de desistência ou não cumprimento 

dos requisitos de inscrição, não haverá devolução do valor da taxa de inscrição. 

 

2.3 – A inscrição para seleção dos alunos especiais do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, 

Tecnologias e Políticas Públicas ocorrerá entre os dias 06 e 12 de agosto de 2020. As documentações 

e o formulário de inscrição deverão ser encaminhados ao email secretaria_proppe@al.unit.br e, após 

recebimento e conferência das documentações, será encaminhado o boleto da inscrição para o 

candidato A homologação dos inscritos e a divulgação dos candidatos selecionados como alunos 

especiais serão disponibilizados na página https://sotepp.unit.br/processo-seletivo/  

2.4 – Para o semestre 2020.2 são oferecidas vagas para alunos especiais nas seguintes disciplinas 

optativas: 

DISCIPLINA* PROFESSOR(ES) 

HORÁRIOS** Nº máximo 

de alunos 

especiais 

Sustentabilidade (45h) 
Drª. Janaína Junkes, Drª Ana 

Lídia Cota e Dr. Ronaldo Alvim  

Terça-feira entre 

14h e 17h30 

10 

Estudos Interdisciplinares sobre a 

Desigualdade (45h) 

Drª Lorena Madruga Monteiro e  

Drª Daniela do Carmo Kabengele 

Terça-feira entre 

14h e 17h30 

10 

Estudos de Gênero (45h) 
Drª Jesana Batista e Drª   

Vivianny Galvão 

Terça-feira entre 

14h e 17h30 

10 

     *As disciplinas são ofertadas semanalmente e de forma remota (aulas síncronas) por meio do Google 

Meet, ou presencialmente conforme designações governamentais e planejamento institucional.  

    ***Sujeito a modificações conforme cronograma a ser disponibilizado pela Coordenação do 

Programa. 

 

 

3. SELEÇÃO 

A seleção será realizada por meio da comprovação da documentação exigida e da efetivação da 

matrícula (com pagamento), por ordem temporal, dentro do período disponibilizado, até o limite de 

vagas disponíveis na disciplina para a qual requerer matrícula. 

 

4. RESULTADO 

4.1 – O resultado final do processo será divulgado através do portal da UNIT/AL 

(http://sotepp.unit.br/processo-seletivo/) a partir das 10h do dia 13 de agosto de 2020. 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1 – A matrícula dos alunos especiais selecionados para o Programa de Pós-Graduação em 

Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas ocorrerá entre os dias 13 e 14 de agosto por meio do e-

mail secretaria_proppe@al.unit.br  

5.2 – O investimento do aluno especial será de R$1.866,00 (Hum mil, oitocentos e sessenta e seis 

reais), divididos em até 03 parcelas de R$622,00 (Seiscentos e vinte e dois reais), mediante cartão de 

crédito, ou à vista em dinheiro.  

5.3 O aluno egresso do Grupo Tiradentes, dos cursos de Graduação, Especialização ou de 

Mestrado, terá o desconto de 20% do valor total da disciplina especial. 
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5.4 – A não-apresentação dos documentos exigidos na forma prescrita neste Edital implicará a 

eliminação do(a) candidato(a); 

5.5 – Não serão aceitos pedidos de revisão de resultados do processo seletivo; 

5.6 – A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento; 

5.7 – A matrícula do candidato egresso do Grupo Tiradentes e selecionado estará condicionada à 

adimplência das obrigações anteriormente assumidas com a instituição e sua mantenedora; 

5.8 – Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Extensão. 

 

6 . CALENDÁRIO 

INSCRIÇÕES: entre 06 e 12 de agosto de 2020 

RESULTADO: 13 de Agosto de 2020 

MATRÍCULA: entre 13 e 14 de agosto de 2020 

INÍCIO DAS AULAS: 18 de agosto de 2020 

TÉRMINO DAS AULAS: 30 de novembro de 2020 

 

CORRESPONDÊNCIA E INFORMAÇÕES 

Outras informações sobre o Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologias e Políticas 

Públicas poderão ser obtidas por meio do contato direto com a coordenação ou no portal do Programa. 

 

CONTATO: Diego Freitas Rodrigues – Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, 

Tecnologias e Políticas Públicas 

Sala 02, Bloco A da UNIT/AL, Campus Amélia Maria Uchôa, situado na Av. Comendador Gustavo 

Paiva, 5017 - Cruz das Almas, Maceió - AL, 57038-000.  

Tel. (82) 3311-3113 - Fax. (82) 3311-3113 

E-mail: sotepp@al.unit.br                                  Portal: http://sotepp.unit.br/  

 

 

 

 

 

Maceió, AL, 05 de agosto de 2020 

 

 

Verônica Teixeira Marques 

Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 

Centro Universitário Tiradentes – UNIT/AL 

 

 

 

Diego Freitas Rodrigues 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas 

Centro Universitário Tiradentes – UNIT/AL
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