UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EDUCAÇÃO– PPGED
MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO
OFERTA DE VAGAS PARA ALUNO ESPECIAL
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022
O Programa de Pós-Graduação Mestrado em Educação da Universidade do Estado do Amazonas
está com inscrições abertas para candidatos externos interessados na disciplina oferecida para o
primeiro semestre de 2022.
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Período de inscrição:
As inscrições ocorrerão via e-mail no período de 23 de Dezembro de 2021 a 23 de Janeiro
de 2022.
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Quem pode se inscrever:
2.1 Alunos de outros cursos de pós-graduação stricto sensu da UEA;
2.2 Alunos de outros cursos de pós-graduação stricto sensu de outras instituições públicas
e /ou privadas;
2.3 Alunos de cursos de pós-graduação lato sensu da UEA;
2.4 Alunos de cursos de pós-graduação lato sensu de outras instituições públicas e /ou
privadas;
2.5 Candidatos com diploma de curso superior devidamente reconhecido por órgãos
competentes do Ministério da Educação (MEC). Aqueles que concluíram a graduação,
mas ainda não possuem o diploma, podem apresentar declaração de conclusão de curso,
devidamente reconhecida pelas instâncias competentes.

3

Documentos necessários para a inscrição (EM ARQUIVO ÚNICO):
3.1 Carteira de identidade (frente e verso), ou carteira do conselho de classe que conste o
número de identidade e naturalidade;
3.2 CPF (frente e verso) caso o número não conste no documento citado no item 3.2;
3.3 Declaração de matrícula em outro Programa de Pós-graduação Stricto Sensu ou Lato
Sensu para os candidatos nas situações do item 2, exceto 2.5;
3.4 Diploma de graduação (ou declaração, conforme item 2.5) para todos os candidatos;
3.5 Curriculum lattes em PDF diretamente da plataforma (http://lattes.cnpq.br).
3.6
Comprovante
de
vacinação
COMPLETA
contra
COVID-19
(PREFERENCIALMENTE OBTIDO NO CONECTSUS)
3.7 Uma carta de intenção de até uma página. Nessa carta deve conter a justificativa
de querer cursar essa disciplina.

3. Local de Realização de Disciplina
A Disciplina será realizada de forma presencial no período de 21 de Fevereiro a 29 de
Abril de 2022, no Vespertino, no Centro de Estudos Superiores de Tefé – CEST/UEA. (horário de
16h00 às 20h00)
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Procedimentos para inscrição:
4.1 A inscrição será efetivada EXCLUSIVAMENTE PELO FORMULÁRIO DO
GOOGLE DOCS https://forms.gle/G2T4As9tPcUkJePX7 ;

4.2 O formulário on-line de inscrição devidamente preenchido, juntamente com todos os
documentos listados EM ARQUIVO ÚNICO no item 3 devem ser digitalizados e
anexados;
4.3 NÃO serão aceitos documentos digitalizados que não estejam legíveis e com boa
qualidade;
4.4 A homologação da inscrição está condicionada à submissão ao formulário de todos
os documentos listados no item 3 dentro do prazo estipulado neste Edital.
5

Seleção
A seleção dos candidatos ocorrerá no período de 01 a 04 de Fevereiro de 2022.
5.1 Critérios para deferimento do pedido de inscrição:
5.1.1 Não exceder o número de créditos permitido para cursar como aluno especial,
conforme regimento do PPGED e da Universidade do Estado do Amazonas;
5.1.2 Havendo mais candidatos que vagas na disciplina, os pedidos serão
analisados pelo docente responsável, que emitirá parecer baseado na
documentação encaminhada pelos candidatos no ato da inscrição. Destaca-se,
que nesse caso, a prioridade será alunos regulares já matriculados em um
Programa de Pós Graduação Stricto Senso;
5.1.3 Poderá também ser selecionado número menor de candidatos que as vagas
disponibilizadas, a depender de apreciação da Coordenação do Curso e
docentes responsáveis pelas disciplinas.
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Divulgação dos resultados:
A divulgação da lista dos candidatos selecionados ocorrerá no dia 05 de Fevereiro de 2022
na página: http://selecao2.uea.edu.br/. Seção: Pós-Graduação
Mestrado.
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Inscrição dos selecionados nas disciplinas:
7.1 Os candidatos selecionados estarão automaticamente matriculados na disciplina e
deverão se apresentar para as aulas segundo orientações encaminhadas pela secretaria, no
período definido para a disciplina, conforme estipulado neste documento.
7.2 É de responsabilidade do candidato o acompanhamento das etapas, prazos e
cumprimento do estabelecido neste documento assim como das publicações nas páginas
oficiais no site da Universidade do Estado do Amazonas.
7.3 Eventuais alterações no período da realização da disciplina serão informadas aos
candidatos selecionados.
7.4 Na impossibilidade da realização da disciplina, por quaisquer motivos, o PPGED
está isento da responsabilidade de oferecer a mesma para o candidato que teve seu pedido
de inscrição deferido como aluno especial, encerrando aí a validade do deferimento do
pedido do requerente.

Prof. Dr. Roberto Sanches Mubarac Sobrinho
Universidade do Estado do Amazonas – UEA
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Educação - PPGED

QUADRO 01
DISCIPLINA OFERTADA
Disciplina

CH /
créditos

Docente

Data prevista

Horário

Vagas

EDUCAÇÃO E GÊNERO
NO DIÁLOGO COM A
SOCIODIVERSIDADE

60

Profa. Dra. Rita de
Cássia Fraga
Machado

21/02/2022
29/04/2022

16H ÀS 20H

15

EMENTA DA DISCIPLINA:

Disciplina Optativa I: EDUCAÇÃO E GÊNERO NO DIÁLOGO COM A SOCIODIVERSIDADE
Profª. Dra Rita de Cássia Fraga Machado
Código da Disciplina: MEDU10
Carga Horária: 60

Créditos: 4

Ementa: Examina temas atuais de complexidade conceitual em Educação e Gênero e
Biodiversidade, relacionando-os ao processo de formação e às diferentes áreas do
conhecimento que dão suporte às pesquisas em Educação. Conceito de Teoria Feminista,
Teoria de Gênero, Ecofeminismo; Pensamento crítico e práticas acadêmicas dissidentes
de uma educação para equidade de gênero e emancipação feminina no diálogo com o
ambiente.

