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CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 

A Coordenação Geral do PGEDA, localizado na Rua Augusto Corrêa, 01 – Guamá, Belém - 

Pará – Brasil, Núcleo de Estudos Transdisciplinares em Educação Básica da Universidade 

Federal do Pará (NEB/UFPA), no uso de suas atribuições, vem realizar chamada pública para 

os interessados em realizar matrícula em componente curricular ofertado por este Programa de 

Pós-Graduação durante o 1º semestre/2020 (ver quadro 1) na condição de aluno especial. 

 A condição de Aluno Especial do Programa de Pós-Graduação em Educação na 

Amazônia -  Associação em Rede se caracterizará por três situações: 

a) estudantes de Doutorado formalmente matriculados em outros Programas de Pós-

Graduação das Universidades componentes da Rede PGEDA e de outras IES a elas 

conveniadas;  

b) profissionais portadores de diploma de Mestrado reconhecido pelo MEC, não 

vinculados a Programas de Pós-Graduação. 

c) candidatos aprovados, mas não classificados no processo seletivo do PGEDA. 

 Os interessados que se encaixem dentro das características de aluno especial, conforme 

estabelecido no art. 2º, item “a” da Resolução nº 01/2020, deverão fazer sua solicitação de 

matrícula na Secretaria do Polo em que tem interesse de cursar, no período de 14 a 20/02/2020, 

horário de 8h30 às 12h-14h as 17h. 

 Documentação exigida: cópia do diploma de Mestrado, carta de intenção de no 

máximo uma lauda, justificando o interesse no componente curricular que deseja 

cursar. Preencher requerimento disponível na Secretaria. 

 Os estudantes de Doutorado, formalmente matriculados em outros Programas de Pós-

Graduação, deverão apresentar documento de aquiescência da Coordenação do 

Programa ao qual está vinculado. 

  Os pedidos serão avaliados e deferidos ou indeferidos pelos docentes da disciplina, 

levando em conta os documentos apresentados e os resultados serão divulgados até o 

dia 27/02/2020. 

Quadro 1- Componente curricular/Nº de vagas 

Componente Curricular Estudo de Problemas Educacionais da Amazônia 

Polo/Vagas Belém* Manaus** Palmas Santarém 

21 3 8 9 

Horário das Aulas Aulas quinzenais, às quartas-feiras, de 8 às 12h e das 14 às 18h  

 

*2 vagas disponíveis na Associada UFAC e 3 vagas disponíveis para a Associada UNIFAP 

**2 Vagas disponíveis na Associada UFRR e 1 Vaga disponível na Associada UEA 
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