
                                 

                                                 

 

 
  

 
SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO COMO ALUNO ESPECIAL EM DISCIPLINAS  

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA – 2019/1 
 

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 (aluno ou egresso da UPF)____________, solicito a minha inscrição na(s) disciplina(s) do Programa de Pós-Graduação em 

HISTÓRIA, 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) não sendo egresso da UPF, apresentar cópias dos seguintes documentos: diploma de graduação devidamente registrado, RG, CPF e 

Certidão de Nascimento e/ou Casamento;  

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

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

e) as matrículas serão realizadas a partir do dia 01 de março de 2019, na Central de Atendimento ao Aluno;  

f) as aulas iniciam oficialmente no dia 14 de março de 2019; 

g) poderão ser aproveitados até 4 créditos em disciplinas isoladas, no caso de ingresso como aluno regular.  

 

DISCIPLINAS OFERECIDAS NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA EM 2018/02 

 

Seleção (marque 
“x” na opção 

desejada) 

Código 
Disciplina 

Nome da Disciplina Professor(es) 

 HIPG077 HISTÓRIA, REGIÃO E FRONTEIRAS Rosane Márcia Neumann 

 HIPG088 MUNDO RURAL: HISTÓRIA, JUSTIÇA E PROPRIEDADE Ironita A. Policarpo Machado 

 HIPG005 ARTE, SENTIDO E HISTÓRIA Gerson Luís Trombetta 

 HIPG037 HISTÓRIA, CULTURA E MÍDIA Jacqueline Ahlert 
Luiz Carlos Tau Golin 

 HIPG086 ESTUDOS HISTORIOGRÁFICOS VII Fabrício Antônio A. Soares 

    

  
 

Passo Fundo, ______ de ____________________ de 2019.  
 

 
 
 

   Assinatura do requerente 


