UNIVER
RSIDADE FFEDERAL DE
D PERNAM
MBUCO
CE
ENTRO DE A
ARTES E CO
OMUNICAÇÃ
ÃO
PROG RAMA DE PÓS–GRAD
P
UAÇÃO EM
M CIÊNCIA D
DA INFORM
MAÇÃO

NORMATIVA
N
A INTERNA
A Nº 06/202
21
EEstabelece as normass para matrícula em disciplina
isolada no Programa
P
d
de Pós-Grad
duação em Ciência da
Informação da Universsidade Fede
eral de Pernambuco.
O PROGRA
AMA DE PÓ
ÓS-GRADUA
AÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇ
ÇÃO DA UN
NIVERSIDAD
DE FEDERALL
DE PERNAM
MBUCO, no
o uso das suas atribuiçõ
ões legais e,, CONSIDER
RANDO:
- a necessid
dade de reggulamentaçção de matrrícula de alu
uno especiaal no Prograama de Póss-Graduação
o
em Ciência da Informaação da Universidade FFederal de Pernambuco
P
o;
- o Regimen
nto do Proggrama de Pó
ós-Graduaçãão em Ciência da Univeersidade Fe
ederal de Peernambuco..
RESOLVE:
Art.. 1º - Disciplinas isolaadas são aquelas oferttadas pelo Programa de Pós-Graaduação em
m
Ciência da Informação
o (PPGCI) da
d Universidade Federal de Pern
nambuco (U
UFPE) para seleção dee
alunos espeeciais.
Paráágrafo únicco – Aluno
os especiaiss são estudantes quee ainda nãão se subm
meteram ao
o
processo d
de seleção para ingre
esso nos cu
ursos de Mestrado
M
ou Doutorad
do, mas qu
ue desejam
m
participar d
de alguma d
disciplina ele
etiva ofereccida pelo PP
PGCI/UFPE.
Art.. 2º - O PPG
GCI/UFPE ab
brirá edital para Seleção de Disceente para Matrícula
M
em
m Disciplinaa
Isolada, em
m cada semeestre, antess da data daa realização das matrícu
ulas.
§ 1ºº - A matríícula em diisciplina iso
olada só po
oderá ser ssolicitada nas
n disciplin
nas eletivass
previstas n
na estruturaa curricular do PPGCI/UFPE.
§ 2ºº - O aluno especial po
oderá cursaar apenas uma
u
disciplina eletiva por
p semestre sem, por
isso, obter vínculo com
m o PPGCI.
§ 3ºº - Poderá p
pleitear a matrícula em
m disciplinas isoladas do
o curso de mestrado:
m
I – o candidatto que tenha concluíd
do, no mín
nimo, curso
o de graduação (bach
harelado ou
u
licenciaturaa plena);
II - o candidato
o que conclu
uirá o curso
o de graduaçção e colaráá grau antes do início das
d aulas naa
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pós-graduaação.
Paráágrafo único
o – Com rellação ao cap
put anterior, o candidaato deverá apresentar
a
documento
o
original da instituição de ensino de
d origem, eem papel timbrado, atestando qu
ue concluirá grau, cópiaa
do Histórico Escolar d
do curso de graduação
o em andam
mento, fican
ndo sua maatrícula condicionada à
entrega do certificado
o de Colação
o de Grau.
Art.. 3º - A quantidade de vagas ofeertadas em
m disciplina isolada para aluno esspecial seráá
definida peelo docente responsáve
el, até o lim
mite de 20% do total das vagas ofertadas na disciplina.
§ 1º C
Caberá à Seecretaria do PPGCI:
I - Solicitar aos docentes que
q ministraarão discipliina no semeestre, a quaantidade de vagas que
serão dispo
onibilizadas para aluno
os especiais;;
II - Incluir no caalendário do
o Programaa as datas paara inscrição de aluno especial a serem
s
nação do PP
PGCI/UFPE..
definidas pela Coorden
da disciplinaa:
§ 2º - Caberá ao professor de cad
I-D
Deliberar sobre a aceitaação ou não
o de alunos especiais em cada discciplina que leciona;
II - N
No caso de haver aceitação de alu
unos especiaais na discip
plina, definir o número
o de vagas
oferecidas no semestrre, até o lim
mite estabeleecido nesta Normativa Interna.
Art.. 4º - É vedaada a concessão de maatrícula com
mo aluno esp
pecial:
I-A
Ao candidato que, em
m período aanterior, haaja abandon
nado a discciplina ou cancelado
c
a
matrícula sem justificaativa formall junto a seccretaria do PPGCI/UFPE;
II - EEm mais de uma disciplina por sem
mestre, para o mesmo candidato.
Art.. 5º - A doccumentação
o exigida paara se cand
didatar à diisciplina iso
olada será especificada
e
a
em edital p
para Seleção
o de Discentte para Mattrícula em Disciplina
D
Isolada do PP
PGCI/UFPE.
Art.. 6º - Os pro
ofessores daas disciplinaas para as quais forem dirigidas ass solicitaçõees de
matrícula, eexaminarão
o a documentação dos candidatoss à disciplinaa isolada.
Art.. 7º - A inscrrição do can
ndidato seráá homologaada pela Coordenação do Program
ma após
verificação da documeentação enttregue no atto da inscriçção.
Art.. 8º - O resu
ultado final será divulgaado no site do PPGCI/U
UFPE, antess do início da
matrícula.
§ 1ºº - A matrícu
ula será reaalizada auto
omaticamen
nte pela secretaria do curso.
c
§ 2ºº - O resultaado será classificatório e não cabe
erá recurso.
§3
3º - Os crédiitos obtidoss em disciplinas isoladaas poderão ser aproveitados quan
ndo da
efetivação da matrículla regular no PPGCI/UFFPE.
§ 4ºº - Para efeiito de aprovveitamento
o, os crédito
os obtidos em disciplinaas isoladas caducarão
c
no prazo dee 5 (cinco) aanos, contados a partirr do período
o no qual a disciplina fo
oi oferecidaa.
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Art.. 9º - Os cassos omissos serão resolvidos pelo Colegiado d
do PPGCI/U
UFPE.
Art.. 10 - Fica revogada a Resoluçãão nº 03/2
2013, do P
PPGCI, e de
emais disposições em
m
contrário.
Art.. 11 - Esta Normativa Interna en
ntrará em vigor
v
na data de sua publicação no Boletim
m
Oficial da U
UFPE.
APROVADA
A NA 82ª R
REUNIÃO ORDINÁRIA
O
A DO COLEG
GIADO DO P
PROGRAMA
A DE PÓS-GR
RADUAÇÃO
O
EM CIÊNCIA
A DA INFOR
RMAÇÃO DA
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PEERNAMBUC
CO, REALIZA
ADA NO DIA
A
29 DE JULH
HO DE 2021.

Profa. N
Nadi Helenaa Presser
Coordenadora do Prrograma dee Pós-Gradu
uação em Ciência da Infformação
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