UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

EDITAL
ALUNO ESPECIAL 2º/2017
INSCRIÇÕES:
07 e 08 de agosto de 2017.
VAGAS:
até 05 (cinco) para cada disciplina entre as optativas.
LOCAL:
Novo Prédio do Instituto de Ciências Sociais – Departamento de Sociologia
(próximo da Faculdade de Direito) - Campus Universitário Darcy Ribeiro - Asa Norte CEP: 70.910-900
- Brasília – DF E-mail: pgsol@unb.br
HORÁRIO: 8h30 às 16h
(Não atenderemos fora do horário acima)
Orientamos o candidato a se inscrever apenas nas disciplinas que desejam e possam cursar. O
aluno especial não tranca disciplina, e sua desistência acarretará o ônus de reprovação por abandono (SR
- Sem Rendimento – acima de 25% de faltas).
Os candidatos deverão apresentar, no ato da inscrição, cópia dos seguintes documentos e os
originais das taxas: ·
•
•
•
•
•
•
•

Curriculum Vitae atualizado impresso;
Diploma e do Histórico Escolar do Ensino Superior;
Carteira de Identidade e do CPF;
Título de Eleitor com comprovante da última votação (1º e 2° turnos);
Comprovante de Reservista: candidato do sexo masculino;
Comprovante Bancário da Taxa de Solicitação de Admissão, no valor de R$ 71,00 (no ato da
inscrição);
Comprovante Bancário da Taxa de matrícula em disciplina, no valor de R$ 101,00 por crédito,
taxa a ser paga somente após a decisão do processo.

PROCESSO SELETIVO:
1. Exame de Língua Inglesa;
2. Entrevista com professor da disciplina pleiteada (a critério do
professor);
Obs.: O Candidato poderá utilizar dicionário para consulta; os ex-alunos
regulares e especiais do Programa de Pós-Graduação em Sociologia –
PPG/SOL/UnB poderão ser dispensados da prova de inglês desde que
apresentem declaração emitida pela Secretaria de Administração
Acadêmica - SAA (Reitoria) . A apresentação do certificado de
proficiência isenta o candidato a fazer a prova de inglês.
PROVA DE INGLÊS:

11/08/2017 (sexta-feira) (tradução de um texto sociológico)

Horário:

9h às 12h (três horas de duração)

LOCAL:

Campos Darcy Ribeiro novo Prédio do Instituto de Ciências Sociais

ENTREVISTA:

(a critério do professor)
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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

RESULTADO DA PROVA DE INGLÊS:
RESULTADO FINAL:

15/08/2017 - 18h (terça-feira)

18/08/2017 - 18h (sexta-feira)

DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DOS CRÉDITOS: 25/08/2017– 18h (sexta-feira)
* OBSERVAÇÕES:
1. Taxa de solicitação para:
Inscrição (comprovante da guia de recolhimento da união original): R$ 71,00 (setenta e um reais);
Admissão – Após o Resultado Final - 101,00** (cento e um reais) por crédito; (comprovante da guia de
recolhimento da união original).
1.2. A taxa poderá ser paga com comprovante original do recolhimento da taxa de inscrição no valor de
R$ 71,00 (setenta e um reais) no Banco do Brasil (001). A Guia de Recolhimento da União poderá ser
obtida
no
site:
http://www.stn.fazenda.gov.br
e/ou
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp e deverá ser preenchida com as seguintes
informações: unidade gestora (ug) nº, 154040; código de recolhimento: 28838-1, Número de
referência: 4383; vencimento para efetuar o pagamento da inscrição: 08/08/2017; vencimento para
efetuar o pagamento das disciplinas: 25/08/2017.
Obs: não será aceito pagamento sem a inclusão do Número de Referência: 4383
IMPORTANTE: O recibo emitido por meio de depósito em envelope não será aceito como
comprovação do pagamento.
2. O candidato poderá cursar até 02 (duas) disciplinas, escolhidas APENAS ENTRE AS
OPTATIVAS;
3. Candidatos que estiverem cursando o mestrado ou o doutorado em outra instituição de ensino superior
ficam liberados da prova de inglês e podem escolher cursar entre as disciplinas obrigatórias, mediante
apresentação de declaração do seu orientador ou coordenador;
4. Não é permitido cursar mais de dois períodos como Aluno Especial consecutivo ou não;
5. A documentação dos candidatos não aprovados permanecerá na Secretaria do Programa por um
período de 1 (um) mês após a divulgação do resultado final. Findo este período, a documentação será
inutilizada, salvo se o candidato providenciar envelope endereçado e pagamento das taxas postais para
sua devolução via correio, ou recolher pessoalmente sua documentação.
** O pagamento da taxa no valor de R$ 101,00 (CENTO E UM REAIS) por crédito, deverá ser
feito logo após o recebimento do resultado das disciplinas solicitadas e aprovadas. Esse pagamento
deverá ser feito na conta do BANCO DO BRASIL indicada no item 1.2 deste edital. a quitação
desse débito se dará com a entrega do comprovante original na secretaria da pós-graduação.
Atenção: Por determinação do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação-DPP, as
solicitações de alunos especiais só serão analisadas e processadas pela Secretaria de Administração
Acadêmica - SAA, com a apresentação dos originais das taxas de admissão no valor de R$ 71,00 e
matrícula em disciplina no valor de R$ 101,00 por crédito.
Prof. Edson Silva de Farias
Coordenador do PPG/SOL
______________________________________________________________________________
Instituto de Ciências Sociais - Departamento de Sociologia - Programa de Pós-graduação Universidade de Brasília - Campus Universitário Darcy Ribeiro ICS - CEP 70.910-900 Telefone: (61) 3107-1508 e-mail: pgsol@unb.br Site: www.unb.br/ics/sol

