
 
 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIEDADE, TECNOLOGIAS 

E POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

Edital nº 002/2019 - Seleção para Alunos Especiais 
Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas  

SOTEPP - Turma 2019.2 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão comunica que no período 
entre 16 e 23 de julho de 2019 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. 
 
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 

 
No ato da inscrição o requerente deverá apresentar: a) ficha de inscrição e 
declaração de anuência, devidamente preenchida e assinada (anexo I deste Edital), 
sobre a agenda da disciplina e as atividades de campo; b) fotocópia autenticada do 
diploma de curso de graduação (e de Mestrado, se o/a candidato/a tiver título de 
Mestre) 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); c) histórico da graduação (e de Mestrado, se o/a 
candidato/a tiver título de Mestre); d) curriculum vitae do Sistema de Currículos 
Lattes/CNPq devidamente comprovado; e) fotocópias da carteira de identidade, 
CPF, título de eleitor e certificado de serviço militar, se do sexo masculino; 
passaporte, caso seja estrangeiro; f) recibo da taxa de inscrição no valor de 



 
 

R$50,00 (cinquenta reais), a ser paga através de boleto bancário gerado pela pré-
inscrição no link: 
https://wwws.fits.edu.br/Protocolo/processogenericopublico.svl?cod_tpr=68  
 
2.1 – Para o semestre 2019.2 são oferecidas vagas para alunos especiais nas 
seguintes disciplinas optativas: 

DISCIPLINA* PROFESSOR(ES) 
HORÁRIOS** Nº máximo de 

alunos 
especiais 

Sustentabilidade – 45h Dr. Ronaldo Alvim e  
Dr Ajibola Badiru 

Terça entre 14h 
e 17h30 

10 

Estudos de Gênero – 45h 
Drª Jesana Batista,  

Drª Daniela Kabengele e  
Drª Vivianny Galvão 

Terça entre 14h 
e 17h30 

10 

             *As disciplinas são ofertadas semanalmente.  
             **Sujeito a modificações conforme cronograma a ser disponibilizado pela Coordenação do Programa. 
 

2.2 – As inscrições serão realizadas na Secretaria do Programa de Pós-Graduação 
em Sociedade, Tecnologias e Políticas Pública, na 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. Horário de funcionamento: de segunda 
a sexta das 08h às 17h. E-mail do Programa – sotepp@al.unit.br. 

 
3. SELEÇÃO 

 
3.1 – A seleção será realizada através da avaliação do Currículo Lattes e do 
histórico escolar da graduação do(a) candidato(a). Caso o(a) candidato(a) tenha 
titulo de Mestre será analisado também o histórico escolar do Mestrado. 
3.2 – Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem as pontuações 
mais elevadas, até o limite de vagas disponíveis na disciplina para a qual requerer 
matrícula. 
3.3 – No processo de avaliação, cada currículo será analisado de acordo com os 
seguintes critérios: 
• Média geral ponderada do currículo escolar da graduação, e do Mestrado (se 
o/a candidato/a tiver título de Mestre); 
• Experiência de participação de projetos de pesquisa e/ou de extensão; 
• Experiência de participação em consultorias e/ou atividades técnicas; 
• Experiência em ensino como docente. 

 
4. RESULTADO 

 

4.1 – O resultado final do processo será divulgado através do portal da UNIT/AL 
(http://sotepp.unit.br/processo-seletivo/) e também afixado no quadro de avisos da 
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, bloco A, sala 2, a partir das 
17h do dia 24 de julho de 2019. 

 



 
 

 
5. DISPOSIÇÕES GERAIS 
5.1 – A matrícula dos alunos especiais do Programa de Pós-Graduação em 
Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas ocorrerá nos dias 25 a 30 de julho de 
2019 das 8h às 17h, na Secretaria do Programa, no bloco A, sala 2, na UNIT/AL, 
Campus Amélia Maria Uchôa, situado na Av. Comendador Gustavo Paiva, 5017 - 
Cruz das Almas, Maceió - AL, CEP: 57038-000. 
5.2 – O investimento do aluno especial será de R$1.794,00 (Hum mil, setecentos 
e noventa e quatro reais), divididos em até 03 parcelas de R$598,00 (Quinhentos 
e noventa e oito reais), mediante cartão de crédito, ou à vista em dinheiro.  
5.3 – A não-apresentação dos documentos exigidos na forma prescrita neste 
Edital implicará a eliminação do(a) candidato(a); 
5.4 – Não serão aceitos pedidos de revisão de resultados do processo seletivo. 

 
6 . CALENDÁRIO 
INSCRIÇÕES: entre 16 e 23 de julho de 2019 
RESULTADO: a partir das 17h do dia 24 de julho de 2019 
MATRÍCULA: entre 25 e 30 de julho de 2019  
INÍCIO DAS AULAS: 05 de agosto de 2019 
TÉRMINO DAS AULAS: 22 de novembro de 2019 

 
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: Verônica Marques – Coordenadora 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) 3311-1111 
E-mail: sotepp@al.unit.br                                  Portal: http://sotepp.unit.br/  

 
Maceió, AL, 16 de julho de 2019 

 
 

Dario Arcanjo de Santana 
Reitor do Centro Universitário Tiradentes – UNIT/AL 

 
 

Verônica Teixeira Marques 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas 

Centro Universitário Tiradentes – UNIT/AL 
 



 
 

Anexo I – Ficha de Inscrição 
 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIEDADE, TECNOLOGIAS E 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

TURMA 2019.2 - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE ALUNO ESPECIAL  
 

I - DADOS PESSOAIS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

II – DADOS ACADÊMICOS 
Graduado em:______________________________________________________________ 

Ano da Conclusão: _________Instituição da Graduação: _________________________ 

Mestre em: ________________________________________________________________ 

Ano da Conclusão: _________Instituição do Mestrado: ___________________________ 
 
III - DISCIPLINA SOLICITADA: 
(Marque um X na disciplina que deseja cursar. Indique apenas uma disciplina) 

DISCIPLINA 

Sustentabilidade – 45h  

Estudos de Gênero – 45h 
 

 

 

Data  de Nascimento:   

 

 
Sexo: 
( ) M   
( ) F 

Estado  Civil:   
expedidor: expedição: 

 

Endereço  (rua/Av.): Nº : 

Complemento  (apto,  edifício, etc.): 

  

  

 

  

 



 
 

IV - DOCUMENTOS APRESENTADOS: 
 

Diploma de curso de Mestrado devidamente reconhecido pelo MEC 
(quando o/a candidato/a tiver o título de Mestre) 

 

Histórico escolar do Curso de Mestrado com identificação da Média Geral 
ponderada (quando o/a candidato/a tiver o título de Mestre) 

 

Diploma de curso de graduação devidamente reconhecido pelo MEC  

Histórico escolar da graduação com identificação da Média Geral ponderada  

Comprovante de pagamento de inscrição  

Curriculum vitae do Sistema de Currículos Lattes/CNPq devidamente 
comprovado 

 

Fotocópia da carteira de identidade  

Fotocópia do CPF  

Fotocópia título de eleitor  

Fotocópia do certificado de serviço militar (se do sexo masculino)  

 
 

V - EXPLIQUE POR QUE PRETENDE CURSAR ESTA DISCIPLINA: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maceió, _____ de _____________ de 20___ 
 

 
 

___________________________________________ 
ASSINATURA DO(A) 

CANDIDATO(A) 
 


