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Seleção para Aluno Especial 

2º Semestre - 2020 

O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – PPGEnf realizará de 

06/07/2020 até 27/07/2020 as inscrições para seleção de Aluno Especial. 
 
 
 

Documentos exigidos 
 

Para a inscrição o(a) candidato(a) deverá preencher o formulário online 

disponível na home Page – http://www.ppgenf.ufscar.br/pt-br/processo- 

seletivo/aluno-especial (06/07/2020 até 27/07/2020). E anexar no mesmo site os 

seguintes documentos em formato eletrônico: 
 

□ CPF 
 

□ Documento de Identidade – R.G 
 

□ Diploma da graduação, comprovante de matricula para alunos de 

graduação ou comprovante de matricula em Programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu (Para disciplinas de Mestrado) 
 

□ Diploma de mestrado ou comprovante de matricula em Programas de 

Doutorado (Para disciplinas exclusivas do Doutorado) 
 

Das vagas 
 

As vagas em cada disciplina serão definidas posteriormente, de acordo com: o 

número de alunos regulares inscritos, organização adotada na disciplina e 

infraestrutura existente para as aulas. Caberá ao docente responsável pela 

disciplina a definição do número de vagas e seleção dos alunos inscritos. 
 

Os candidatos poderão se inscrever no máximo em duas disciplinas. 

http://www.ppgenf.ufscar.br/pt-br/processo-seletivo/aluno-especial
http://www.ppgenf.ufscar.br/pt-br/processo-seletivo/aluno-especial


. 
 

Das disciplinas 
 

A lista de disciplinas oferecidas no 2º semestre/2020 está descrita na home Page 

do PPGEnf no menu “Aluno > Aluno Especial”, bem como a grade de horário. A 

ementa pode ser verificada na aba “Disciplinas”. Atenção para a oferta das 
disciplinas exclusivamente para mestrado ou Doutorado. 

 

Do resultado 
 

O resultado será divulgado na home Page do PPGEnf/UFSCar no dia 

05/08/2020 no período da tarde. 
 

Da matrícula 
 

Os candidatos aprovados deverão realizar solicitação de matrícula através do 

email ppgenf@ufscar.br, com cópia para o docente responsável pela disciplina,  

impreterivelmente até dia 07/08/2020. Caso o candidato não fizer a solicitação 

da matrícula, ele não poderá cursar a disciplina e perderá a vaga. 
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