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SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADAS DO 
 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENVELHECIMENTO HUMANO – PPGEH 2019-2 

 
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: (    ) ________________________________, solicito 

inscrição na(s) disciplina(s) isoladas do Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano – PPGEH, 

relacionada(s) abaixo.  

 

Sou aluno regular do Programa de Pós-Graduação Stricto sensu da UPF:  

(     ) sim    (     ) não   Qual?_________________       Nº de matrícula (aluno ou egresso da UPF) _____________ 
 

Estou ciente que:  

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

B) as inscrições poderão ser realizadas no período de 18 de junho   a   26 de julho/19, na secretaria do PPGEH nos 

turnos da manhã e tarde - ou por e-mail pgeh@upf.br, anexando a documentação solicitada.  

C) não sendo egresso da UPF, apresentar cópias dos seguintes documentos: diploma de graduação devidamente 

registrado(frente e verso), RG, CPF (ou CNH não vencida) e Certidão de Nascimento e/ou Casamento;  

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

E) o valor do crédito é de R$ 526,31;  

F) as matrículas serão realizadas no período de  29   a   31 de julho/19, na Central de Atendimento ao Aluno;  

G) início das aulas, dia 01 de agosto de 2019;  

H) poderão ser aproveitados até 08 (oito) créditos em disciplinas isoladas, no caso de ingresso como aluno regular.  

 

 

DISCIPLINAS OFERECIDAS NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENVELHECIMENTO HUMANO - PPGEH EM 2019-2 
 

Seleção 

(marque “X” na 

opção desejada) 

Código 
Disciplina 

Nome da Disciplina Professores Doutores 

 PGEH020 Aspectos Educacionais no Envelhecimento Humano  
(02 créditos) 

Helenice de Moura Scortegagna 
Eliane Lucia Colussi 

 

 PGEH018 Políticas Públicas e Envelhecimento - (02 créditos) 
Cleide Fátima Moretto 

Eliane Lucia Colussi 
 

 PGEH014 Psicologia do Envelhecimento - (02 créditos) 
Silvana Alba Scortegagna 

Cleide Fátima Moretto 
 

 

Passo Fundo, __________ de ______________________ de 201____.  
 

 

 

_____________________________________________________________________ 
Assinatura do requerente 
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