
 

 

EDITAL PARA INSCRIÇÃO CANDIDATOS A ALUNO ESPECIAL  
1º SEMESTRE DE 2022 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

SOCIEDADE – PPGCTS/ CECH/ UFSCar 

 
De acordo com o artigo 13º do Regimento Interno do Programa de Pós- Graduação 

em Ciência, Tecnologia e Sociedade da UFSCar, podem se matricular como aluno 

especial: 

a) alunos regularmente matriculados em outros Programas de Pós-Graduação; 

b) pessoas que já tenham concluído a graduação, mas não estão inscritos como alunos 

em Programas de Pós-Graduação; 

c) alunos de graduação que já tenham concluído, pelo menos, 80% dos créditos 

exigidos no seu curso. 

A aceitação do aluno especial, nessas condições, dependerá de inscrição do 

candidato e de avaliação da Coordenação do PPGCTS, após ouvido o docente 

ministrante da disciplina. 

Para se inscrever, o candidato a aluno(a) especial deve: 

1. Preencher a Ficha de inscrição em https://forms.gle/QZbGm5a8TttCbogn8; 
 

 Anexar os seguintes documentos, no próprio formulário, todos no formato *.pdf*: 

2. Cópia do histórico escolar e diploma da graduação ou pós-graduação (se for o caso); 

3. Cópia de documento de identidade (RG, RNE ou Passaporte); 

4. Currículo Lattes do candidato. 
 
Obs. Nomeie os arquivos da seguinte forma: “Nome Completo” – “tipo do 
documento”, por exemplo: “Vanessa Custodio – Curriculo Lattes” 
 

As inscrições de candidatos a Alunos Especiais para o 1º semestre de 2022 devem 

ser feitas somente via formulário, https://forms.gle/QZbGm5a8TttCbogn8, entre os dias 

16/02/2022 a 24/02/2022. O aluno deve receber uma confirmação de recebimento até 

o dia 25/02/2022 e, caso não receba, deverá entrar em contato com a secretaria por 

meio do e-mail ppgcts@ufscar.br. 

Quaisquer dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail: <ppgcts@ufscar.br>, 

colocar como Assunto: “Aluno Especial 01/2022”



 

 

As disciplinas optativas com inscrições abertas para alunos especiais no 1º 

Semestre de 2022 são: 

Código Nome 

CTS006 
Gestão Tecnológica e Inovação 

Profs. Leandro Innocentini e Roniberto Amaral 

CTS014 
Sociedade de Controle: Meios Disruptivos da Democracia 

Prof. Vinicio Martinez 

CTS038  
Empreendedorismo Tecnológico 

Prof. Roberto Ferrari 

CTS057 
Estudos sobre Arte, Ciência e Tecnologia 

Prof. Eduardo Néspoli 

CTS063 
Internacionalização da Ciência e Tecnologia 

Profa. Camila Rigolin 

CTS107 
Estudos Sociais dos Algoritmos e da Inteligência Artificial 

Profa. Sylvia Iasulaitis 

CTS108 
Bases tecnológicas e sociais do cuidado em saúde 

Prof. Geovani Aciole 

 
Para consultar os dias e horários das disciplinas, acesse: 
<https://www.ppgcts.ufscar.br/academico>. 
 
Observação importante: Os candidatos a aluno especial devem dispor de recursos 
tecnológicos para o acompanhamento das aulas em formato remoto (computador, 
celular, microfone e câmera). 
 

Só serão consideradas inscrições via formulário 

(https://forms.gle/QZbGm5a8TttCbogn8) com data de envio até 23:59 horas do dia 

24/02/2022 e com toda a documentação correta anexada. Não serão aceitas inscrições 

com documentação incompleta ou fora da data determinada. (Siga as instruções para o 

envio do e-mail e documentação pertinente!) 

O resultado final do será divulgado no site do PPGCTS, até o dia 03/03/2022. 

 
São Carlos, 16 de fevereiro de 2022 

Aprovação ad referendum em 15/02/2022 
 
 
 
 

Prof. Dr. Vinício Martinez 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade-PPGCTS/UFSCar



 

ANEXO 1 
 

Ficha de Inscrição – Aluno Especial PPGCTS 1º Semestre de 2022 

Deve ser preenchida no fomulário  https://forms.gle/QZbGm5a8TttCbogn8

 
 

Nome: 

CPF: 

RG ou RNE ou Passaporte (com pontos e traços):  

Orgão Expedidor do RG.: 

UF de emissão do RG: 

Data de Emissão do RG: 

Data de Nascimento: 

Cidade/ UF de Nascimento: 

Endereço: 

Nº: 

Bairro: 

Cidade: 

CEP: 

E-mail: 

Nome da Mãe: 

Nome do Pai: 

Estado Civil: 

 
Importante: O candidato poderá indicar até três disciplinas para cursar, mas só poderá 
escolher duas para se matricular. Caso seja aprovado em todas, será priorizada a 
matrícula conforme a ordem indicada no formulário. 
 

Disciplina (1ª Opção): 

Disciplina (2ª Opção): 

Disciplina (3ª Opção): 

 
 

  


