UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
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ABERTURA DE VAGA PARA ALUNO ESPECIAL – 2017.2

COMUNICADO

A coordenação do Polo UEPB do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física da
(MNPEF_POLO UEPB) comunica a abertura de vagas para alunos especiais no semestre 2017.2,
de acordo com as normas do Regulamento de Curso:
Art. 19º. Poderá obter matrícula em disciplina(s) isolada(s) do Curso de Mestrado, na
qualidade de aluno especial, graduado, ou aluno de graduação e que tenha cursado um
mínimo de 80% da carga horária do seu curso.
Parágrafo 1º – O número de vagas para alunos especiais do Curso de Mestrado e a
permissão da matrícula em disciplina isolada serão analisadas pelo Colegiado; em comum
acordo com o docente da disciplina.
Parágrafo 2º – A(s) disciplina(s) cursada(s) por aluno, na qualidade mencionada no caput
deste artigo não contará(ão) crédito(s) para a integralização da Estrutura Curricular de
nenhum curso ou programa de Pós-Graduação da UEPB, enquanto o mesmo for
considerado aluno especial.
Parágrafo 3º - Será permitido cursar até 2 (duas) disciplinas na qualidade de aluno
especial.

As aulas do semestre 2017.2 terão início no dia 04 de agosto de 2017, havendo a seguinte
oferta de vagas:
Termodinâmica e Física Estatística (profs. Ivonete e Pedro) (sexta-feira das 08 às 12
horas = 02 vagas
Física de Partículas (prof. Jamilton) (sexta-feira das 18 às 22 horas) = 02 vagas
Marcos no desenvolvimento da Física (profa. Ana Paula) (sábado das 08 às 12h) = 02
vagas
As ementas das disciplinas podem ser consultadas no endereço eletrônico:
http://www1.fisica.org.br/mnpef/?q=grade-curricular
Os interessados devem preencher e enviar pedido de inscrição (ANEXO), acompanhado de
cópia em PDF do histórico escolar, para o seguinte e-mail: mnpef.cg@gmail.com até o dia
31/07/2017. Os resultados serão divulgados no dia 03/08/2017 no endereço
https://sites.google.com/site/mnpefcampinagrande/documentos-e-formularios/editais-de-selecao.
Atenciosamente,
A coordenação.
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ANEXO
FICHA DE INSCRIÇÃO – ALUNO ESPECIAL
NOME:
CPF:
RG:

Dt de Nasc:

VÍNCULO EMPREGATÍCIO:

IES GRADUAÇÃO:
ANO GRADUAÇÃO:
Endereço residencial completo, com número, cidade e CEP:

TELEFONES:
EMAIL:
DISCIPLINA QUE DESEJA CURSAR:

MOTIVO:

Local e data:________________________________________

_____________________
assinatura

/

/

