
 

      
 
 
 

CHAMADA PÚBLICA  

PARA INSCRIÇÃO DE ALUNO ESPECIAL E OUVINTE 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em História, Culturas e 

Espacialidades (PPGHCE) comunica a abertura de vagas para alunos(as) especiais 

e ouvintes, referente ao semestre 2021.2 (Ver ANEXO 1), conforme o regimento 

interno e as regras abaixo descritas: 

 

1. DA DEFINIÇÃO 

 

1.1. Aluno Especial 

É todo(a) aluno(a) que cursar disciplinas isoladas oferecidas pelo PPGHCE, mas 

que não possuam vínculo efetivo (matrícula) com o programa. A disponibilidade 

de vagas é opcional e depende de cada docente. O(A) aluno(a) deverá cursar toda 

disciplina, manter a frequência mínima requerida e deverá ser aprovado(a) na 

avaliação do docente. Uma vez concluída a disciplina, o(a) aluno(a) poderá 

solicitar a Coordenação declaração de conclusão da disciplina, para efeito de 

aproveitamento de créditos em cursos de Pós-graduação – stricto sensu.  

 

1.2. Aluno Ouvinte 

É todo(a) aluno(a) que cursar disciplinas isoladas oferecidas pelo PPGHCE, mas 

que não possuem vínculo efetivo (matrícula) com o programa. A disponibilidade 

de vagas é opcional e depende exclusivamente de cada docente. O(A) aluno(a) 

ouvinte não possui exigências referente a frequência e aprovação, no entanto, 

também não poderá solicitar a Coordenação declaração de conclusão da disciplina 

para efeito de aproveitamento de créditos em cursos de Pós-graduação – stricto 

sensu. 

 



 

2. DAS INSCRIÇÕES  

 

As inscrições para alunos(as) especiais e ouvintes ocorrerão por meio do 

preenchimento de formulário específico (Google Formulários), 

impreterivelmente entre os dias 30 e 31 de agosto de 2021, até às 19h. O(A)s 

candidato(a)s deverão enviar toda documentação exigida em arquivos PDF. 

 

3. DOS CRITÉRIOS 

 

Podem se candidatar como aluno(a) ESPECIAL:  

3.1. Estudantes de outras Instituições de Ensino Superior (IES), nacionais ou 

estrangeiras, devidamente matriculados em cursos de Pós-graduação de 

História e de áreas afins;  

3.2. Estudantes de pós-graduação da própria Universidade Estadual do Ceará 

(UECE), de outros programas de Pós-graduação - stricto sensu; 

3.3. Alunos(as) que possuam diploma de conclusão de curso de graduação;  

Podem se candidatar como aluno(a) OUVINTE:  

3.4.Quaisquer alunos(as) que obtenham a aceite do(a) professor(a) responsável 

pela disciplina ofertada; 

 

4. DAS VAGAS 

 

O número de vagas para alunos(as) especiais e ouvintes será estabelecido de 

acordo com a disponibilidade e aceite do(a) docente responsável pela 

disciplina. 

 

5. DAS RESTRIÇÕES  

 

5.1. Não será permitido que os alunos(as) especiais se inscrevam em mais de uma 

disciplina no mesmo semestre;  

5.2. Não será permitido que o(a) aluno(a) curse a mesma disciplina como aluno(a) 

especial mais de uma vez;  



6. DOS DOCUMENTOS 

 

Para inscrições de aluno(a) especial são necessários os seguintes documentos, 

que deverão ser anexados nos campos específicos do Google Formulários em 

formato PDF e enviados separadamente: 

 

6.1. Foto digital 3 x 4, ou equivalente, recente;  

6.2. Cópia digitalizada do RG e do CPF; 

6.3. Cópia digitalizada do diploma de graduação; 

6.4. Currículo Vitae, modelo Lattes/CNPq, com comprovantes digitalizados; 

6.5. Parecer favorável do(a) docente responsável pela disciplina – de acordo com 

modelo disponível no site do PPGHCE; 

 

Para inscrições de aluno(a) OUVINTE é necessário: 

6.6. Parecer favorável do(a) docente responsável pela disciplina – de acordo com 

modelo disponível no site do PPGHCE; 

 

7. DO RESULTADO 

 

No dia 30 de agosto de 2021, até às 22h, será publicado no site do PPGHCE 

(www.uece.br/ppghce) a relação dos(as) alunos(as) selecionados(as). As aulas 

iniciam no dia 1 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 

 

 QUADRO DE DISCIPLINAS – SEMESTRE 2021.2 

 

 

Governo do Estado do Ceará 
Secretaria da Ciência Tecnologia e Educação Superior 

Universidade Estadual do Ceará – UECE 
Centro de Humanidades – CH 

 
 

 
 
 

OFERTA DE DISCIPLINAS – 2021.2 
 

 
 

 SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-
FEIRA 

QUARTA-
FEIRA 

QUINTA-
FEIRA 

SEXTA-
FEIRA SÁBADO 

MANHÃ 

História Oral: 
uma metodologia 
transdisciplinar 

 
Prof. Dr. Gisafran 

Nazareno Mota 
Jucá 

 

 

 
História, Música 

e Práticas 
Culturais 

 
Profa. Dra. Inez 

Beatriz de 
Castro Martins 

Gonçalves 
 

 

Ética e boas 
práticas 

científicas 
 

Profa. Dra. 
Silvia Márcia 

Alves Siqueira 
 

Memória, 
Instituições, 
Empresas e 
Escrita de Si 

 
Prof. Dr. 

Altemar da 
Costa Muniz 

TARDE 

História Global: 
entre espaços e 

narrativas 
 

Prof. Dr. João 
Júlio Gomes dos 

Santos Júnior 
 

 

Práticas 
Letradas e 
Culturas 
Escritas 

 
Prof. Dr. 
Gleudson 

Passos Cardoso 

 
Civilização, 

Capitalismo e 
Cultura 
Material 

 
Prof. Dr. 

Antônio de 
Pádua Santiago 

Freitas 
 

  

NOITE 

  História e 
Historiografia 

da Saúde 
Pública no 
Brasil e no 

Ceará 
 

Profa. Dra. 
Zilda Maria 

Menezes Lima 

   


