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Prezadas/os interessadas/os em cursar disciplina eletiva no PPG-Educação/FEUFF, 

 

1. Primeiramente, agradecemos o interesse por assistir às aulas oferecidas pelo corpo docente deste 

Programa, neste 1º semestre de 2020, que será ministrado, excepcionalmente, pelo método remoto. 

Em segundo lugar, precisamos explicar as modalidades de interesse possíveis, de acordo com o 

regimento do PPG-Educação / FEUFF: 

a. Especiais – são estudantes vinculadas/os a qualquer outro Programa de Pós-Graduação; 

b. Ouvintes – são aquelas/es que NÃO possuem vínculo de estudante com outro PPG. 

2. De 31/8 a 04/9/2020, estarão abertos os links para efetuação da candidatura a vaga em disciplina 

(ouvintes) e inscrição em disciplina eletiva (especiais), neste período de 2020.1. Para tanto, 

produzimos dois tipos de formulário google (especial e ouvinte), que deverão ser respondidos e 

submetidos pela/o interessada/o, de acordo com a modalidade a que pertença. 

3. Aproveitamos para informar que o ÚNICO endereço destinado a assuntos de matrícula no curso; 

trancamentos e cancelamentos de disciplinas; inscrições em disciplinas; trancamento do período 

(curso); e desistência da vaga/curso é (matricula.ppgeducacaouff@gmail.com), e que qualquer outro 

assunto deverá ser enviado para o endereço correspondente, conforme descrito na página do 

Programa. 

4. Por fim, informamos que, para estudantes especiais, ao fim do curso da disciplina, a/o docente 

responsável enviará as notas, que poderão ser solicitadas a esta Coordenação, para fins de 

comprovação na Instituição de origem. Para tanto, solicitamos que fiquem atentas/os aos nomes que 

constarão da lista de presença das/os professoras/es. Caso a inscrição tenha sido enviada, mas o nome 

não conste da lista de presença, favor pedir ao/à docente que nos informe OU informe-nos 

diretamente, por meio do endereço citado no item 3.    

Niterói, 18 de agosto de 2020. 

Link para formulário a ser aberto no prazo indicado acima: 

ESPECIAIS: https://forms.gle/b721UAeRwHodWVin7 

OUVINTES: https://forms.gle/YymeimrFSHRgCngFA 
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