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CHAMADA PÚBLICA PARA INSCRIÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS 

 
 O PPGECIM, por meio de sua Coordenação, torna público que estão abertas as inscrições 

para candidatos postulantes à posição de aluno(a)  especial. O período de inscrição é de 21 a 23 de março do 

corrente ano, no horário de 09:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00, na Secretaria do Instituto de Matemática da 

UFAL, Campus A. C. Simões, Tabuleiro dos Martins, Maceió. 

 De forma semelhante às exigências do Edital Nº 05/2010 PROPEP/UFAL e do Anexo do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, os interessados devem possuir 

Licenciatura em Matemática e ter experiência de ensino informada, com a devida comprovação. 

 Para a inscrição será necessária a entrega da ficha de inscrição, devidamente preenchida, 

disponibilizada na página  www.ufal.edu.br/ppgecim e do Curriculum Vitae, modelo Lattes, documentado, 

com atividades a partir de 2006. Para os candidatos que tiveram sua inscrição homologada na Seleção a que 

se refere o Edital Nº 05 PROPEP/UFAL e o Anexo do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e 

Matemática, não se faz necessária a entrega de cópia documentada do Currículo. 

 O número máximo de vagas é de 03 (três), sendo permitida a matrícula em no máximo 02 

(duas) disciplinas ao longo de um biênio.  

         A seleção será realizada a partir da análise da ficha de inscrição, e também da análise do 

Curriculum Vitae, modelo Lattes, documentado.   

         A disciplina que está oferecendo vagas é a seguinte: 

1. Ensino de Ciências I – Matemática   

Professor responsável: Givaldo Oliveira dos Santos 

Número de vagas: 03 (três)  

Horário: sextas-feiras de 14:00 às 17:00 horas  

Local: Auditório da Usina Ciência 

 

 A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática 

(PPGECIM) divulgará o resultado da seleção na página eletrônica www.ufal.edu.br/ppgecim, conforme 

disponibilidade do provedor institucional de Internet no dia 25/03/2011. 

 

Maceió, 14 de março de 2011. 

 

Prof. Dr. Jenner Barretto Bastos Filho 

Coordenador do PPGECIM 


