
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

FACULDADE DE MEDICINA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

EDITAL 002/2019 PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTES ESPECIAIS PARA O 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO CIÊNCIAS DA SAÚDE– 2019.2 

 
A Coordenação do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO CIÊNCIAS DA SAÚDE (PPGCS) da 

Faculdade de Medicina (FM) da Universidade Federal de Goiás (UFG) torna pública a abertura 

de inscrições para a seleção de alunos especiais em disciplinas oferecidas pelo Programa no 

segundo semestre de 2019. 

 

De acordo com o parágrafo segundo do Art. 25 da Resolução CEPEC nº 1403 / 2016, 

estudante especial é aquele, sem vínculo com outros programas de Pós-Graduação da UFG, 

inscrito em disciplinas isoladas dos cursos de Mestrado, acadêmico ou profissional, ou de 

Doutorado. 

 

1. Dos requisitos 

 

1.1 O candidato a vaga de estudante especial deve atender ao seguinte perfil: 

a) Ser graduado na área de saúde ou outro curso da área de saúde ou área afim, 

sendo a afinidade examinada em cada caso pelo docente responsável pela disciplina 

pleiteada, respeitando-se as demais normas vigentes; 

b) Possuir curriculum vitae atualizado na plataforma Lattes. 

 

2. Da inscrição 

 

2.1 As inscrições deverão ser realizadas no período de 29 de julho a 09 de agosto de 2019, 

de segunda-feira à sexta-feira, exceto nos feriados, de 08:00 às 12:00 horas, na 

Secretaria do PPGCS/UFG, localizada na Faculdade de Medicina, à Primeira 

Avenida, s/nº, Setor Leste Universitário, CEP 74.605-020, Goiânia – GO; Telefone: 

+55 (62) 3209-6151. 

 

2.2 O candidato poderá inscrever-se em até duas (2) disciplinas que estiverem 

disponíveis  para a modalidade de estudante especial no segundo semestre, conforme 

discriminado no quadro do item 2.5 deste Edital. 

 

2.3 No ato da inscrição, o candidato deverá entregar na Secretaria do PPG- Ciências da 

Saúde/UFG os documentos listados a seguir, correspondentes à disciplina pleiteada: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo candidato  

b) Carta de aceite do professor responsável pela disciplina optada 

c) Cópia do diploma de Graduação; 

d) Curriculum Lattes atualizado; 

e) Comprovante do pagamento da taxa de inscrição (GRU) no valor de R$ 130,00 

(cento e trinta reais). A GRU poderá ser solicitada até o dia 08 de agosto de 

2019, às 12:00 horas. Serão aceitas as solicitações pelo e-mail: 



 

ppgcs.ufgfm@gmail.com. Nesse caso deverão ser encaminhados pelo e-mail os 

seguintes dados: CPF, nome completo, endereço completo (Bairro, Cidade e CEP). 

No assunto do e-mail deverá ser indicado: SOLICITAÇÃO GRU–ALUNO ESPECIAL. 

A GRU também poderá ser retirada na secretaria do programa no horário indicado 

no item 2.1. 

ATENÇÃO: Não serão aceitos comprovantes de AGENDAMENTO de pagamento. 

 

2.4 As informações fornecidas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do 

candidato, os quais poderão ser excluídos caso os formulários não estejam 

preenchido de forma completa e legível e, ou, contendo dados comprovadamente 

inverídicos. 

 

2.5 O candidato poderá inscrever-se para concorrer a vaga de aluno especial nas 

seguintes disciplinas: 

 

Disciplina Responsável Vagas 

Estudos Avançados do exercício aplicado a 

populações especiais  

Carlos Alexandre Vieira  
02 

Ética em pesquisa  Maria Alves Barbosa 
05 

Felicidade  Érika Aparecida da Silveira  
02 

Geografia médica nas ciências da saúde Marco Túlio Garcia  
02 

Infecções associadas aos cuidados de saúde Anaclara Ferreira Veiga Tipple 
02 

Libras (Língua Brasileira De Sinais) e saúde  Neuma Chaveiro  
02 

Medicina Genômica Angela Adanski  02 

Micronutrientes na saúde humana Maria Claret Monteiro 
03 

Nutrição, Saúde E Atividade Física  Maria Sebastiana 
01 

Sala de Aula e Oratória Carlos Estrela e Ana Helena 02 

Saúde da Mulher Waldemar Naves do Amaral  20 

Seminário de Análise de Projeto de Revisão 

Sistemática da Literatura  

Celmo Celeno Porto 05 

Seminários avançados em nutrição João Felipe Mota 
02 

Tópicos Avançados em Emagrecimento Paulo Gentil 03 

Vagas 5351 

 

 

 

mailto:ppgcs.ufgfm@gmail.com


 

3. Da Seleção 

 

 

3.1 O processo de seleção constará da análise do Currículum Lattes e da carta de aceite 

assinada pelo responsável pela disciplina.  

 

3.2 A aprovação do candidato é de responsabilidade do(s) docente(s) responsável (is) pela 

disciplina. 

 

3.3 O resultado final da seleção será divulgado no mural da Secretaria e no sítio do 

PPGCS (https://cienciassaude.medicina.ufg.br), até o dia 10/08/2019. 

 

4. Da matrícula na disciplina 

 

4.1 O candidato selecionado terá sua matrícula homologada (divulgada no site do 

programa) até o dia 10/08/2019, na Secretaria do PPGCS. 

 

5. Das disposições gerais 

 

1.1 A matrícula como aluno especial garante ao interessado o direito de ter frequência e 

nota na(s) disciplina(s) para a(s) qual (is) foi selecionado. Para a admissão nos 

Programas de Pós-Graduação da UFG como aluno regular, o interessado deve 

candidatar-se em Edital de processo seletivo, elaborado com este fim específico, pela 

Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação. 

 

1.2 Informações adicionais acerca deste Edital podem ser obtidas pessoalmente na 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, situada na 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, Campus Colemar Natal e 

Silva, 1º avenida, CEP: 74605-020, Goiânia - Goiás, telefone (62) 3209-6151, e-

mail:ppgcs.ufgfm@gmail.com, e no sítio eletrônico do Programa: 

https://cienciassaude.medicina.ufg.br/. 

  

 

 

 

Goiânia, 25 de julho de 2019. 

 

 

 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Saúde/FM/UFG 
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