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Edital PPGFil Nº 01/2019 

 
Seleção de alunos especiais para cursar disciplinas no PPGFil/UFG no 1º semestre de 2019 

 
O Programa de Pós-graduação em Filosofia da UFG abre vagas para alunos especiais 

nas disciplinas ofertadas no 1º semestre de 2019. As inscrições dos candidatos serão 

realizadas de 18/02 a 22/02, no horário das 09:30 h às 14:30 h, na secretaria do PPGFil 

(Campus Samambaia, Prédio das Humanidades, andar superior) ou por e-mail: 

filosofia.ppg@ufg.br (com cópia para rmoscateli@hotmail.com). As informações sobre as 

disciplinas ofertadas estarão disponíveis na página do PPGFil: https://pos.filosofia.ufg.br/ 

Os pré-requisitos para participar da seleção são: 
 
1) Ter graduação em qualquer curso superior ou declaração de conclusão até o 

último dia da matrícula; 
2) Não ter cursado nenhuma disciplina como aluno especial no Programa de Pós- 

Graduação em Filosofia da UFG. 
 

Para os fins da inscrição, os candidatos devem entregar o formulário preenchido 

(Anexo I do edital) e cópia do Currículo Lattes atualizado. É facultada a inscrição em apenas 

uma disciplina. Após o recebimento desses documentos, os docentes das disciplinas 

entrarão em contato com os candidatos e eventualmente será agendado um horário de 

entrevista para o deferimento ou não da solicitação. 

O resultado da seleção será divulgado na página do PPGFil até as 18:00 h do dia 

27/02. As matrículas dos candidatos selecionados ocorrerão em 28/02 e 01/03, das 09:30 h 

às 14:30 h, na secretaria do PPGFil ou por e-mail. 

 
Goiânia, 11 de fevereiro de 2019. 

 
 
 

__________________________________ 
Prof. Dr. Renato Moscateli 

Coordenador do PPGFil//UFG 
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Anexo I 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PARA ALUNOS ESPECIAIS NAS 

DISCIPLINAS DO PPGFIL 2019-1 
 
 
Nome:  _____________________________________________________________________  

E-mail de contato:  ___________________________________________________________  

Telefone de contato:  _________________________________________________________  

 
Formação acadêmica 

Curso de graduação:  __________________________________________________________  

Instituição:  _________________________________________________________________  

Ano de conclusão:  ___________________________________________________________  

Curso de Pós-Graduação:  ______________________________________________________  

 
Disciplina da qual pretende participar:  ___________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Motivos para participar da disciplina:  ____________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

Data: ____ /02/2019. 

 
Assinatura: __________________________________________ 

 


