
 

 
 

SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO COMO ALUNO ESPECIAL EM DISCIPLINAS  

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 
 

Modalidade II: com frequência, carga horária e nota de avaliação  

(Regimento Geral: Art. 71 e § Único – Resolução/Consun n 5/2000) 
 

Para preenchimento do requerente 
 

Eu, _______________________________________________________________________________ com curso concluído na 

(nome da IES) _____________________________________________________________________, e-mail 

______________________________________, telefone: (    )____________________ e nº de matrícula (se aluno ou egresso 

da UPF) ________________, solicito a minha inscrição na(s) disciplina(s) do Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências e Matemática, na condição de aluno especial, relacionada(s) abaixo. 

Sou aluno regular do Programa de Pós-Graduação stricto sensu da Universidade de Passo Fundo: 

(     ) sim       (     ) não         Qual?__________________________________________________ 

 

Além disso, estou ciente que: 

a) tendo efetivado a matrícula, não será aceita a exclusão de qualquer disciplina, após 25% da carga horária ministrada; 

b) devo apresentar cópias dos documentos solicitados. 

c) os horários de aulas eventualmente poderão ser alterados, conforme necessidade de afastamento do professor; 

d) o valor do crédito é de R$ 474,49; 

e) as matrículas serão realizadas nos dias 10 e 11 de agosto de 2017, na Central de Atendimento ao Aluno, em Passo Fundo, 

das 08 às 22h; 

f) as aulas iniciam oficialmente nos dias 10 e 11 de agosto de 2017; 

g) poderão ser aproveitados até 10 créditos de disciplinas isoladas, no caso de ingresso como aluno regular no PPGECM. 

 

DISCIPLINAS OFERECIDAS NO PPGECM, EM 2017/2, PARA ALUNOS ESPECIAIS 

 

Assinale a(s)  

opção(ões) 

desejada(s) 

Código 

Disciplin

a 

Número 

de 

Créditos 

Nome da Disciplina 
Turno das 

aulas 
Professor(es) 

 
ECM030 02 

 Implementando processos de ensino 

com tecnologia 

Quinta de 

tarde 
 Adriano Canabarro Teixeira (ago./set.) 

 
ECM013 02 

 Modelagem Matemática na 

Educação Básica 

Quinta de 

tarde 
 Cleci T. Werner da Rosa (out./nov.) 

 
ECM014 02 

 Tópicos especiais de Ciências e 

Tecnologia 

Sexta de 

manhã 

 Alana Neto Zoch 

 Aline Locatelli 

 
ECM011 03  Tópicos de Matemática II 

Sexta de 

manhã 
 Luiz Henrique Ferraz Pereira 

 
ECM007 03 

 Tópicos de Física Moderna e 

Contemporânea 

Sexta de 

manhã 
 Carlos Ariel Samudio Pérez 

Obs.: Na sexta de manhã, as 3 disciplinas ocorrem concomitantemente, de modo que só será possível cursar uma das 3. 

 

Passo Fundo, ________ de ______________________ de 2017. 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do requerente 


