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CHAMADA 01/2021 – ALUNO ESPECIAL   

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM LINGUÍSTICA 

APLICADA E ENSINO DE LÍNGUAS – CELAEL 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em 

Linguística Aplicada e Ensino de Línguas da Universidade Federal do 

Amapá (CELAEL/UNIFAP) torna público o processo de seleção para 

candidatos interessados em cursar disciplinas como aluno especial no 

CEALEL/UNIFAP, no segundo semestre de 2021 (2021.2) nos termos 

estabelecidos nesta chamada e em consonância com as disposições 

regimentais do Curso e da UNIFAP. O Programa tem como LINHAS DE 

PESQUISA: I - LÍNGUAS, DISCURSO, CULTURA, IDENTIDADES E 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES e II - ENSINO DE LÍNGUAS E 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES. As inscrições deverão ser realizadas no 

período de 11/08 a 14/08/2021.  

 
1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
1.1 Aos alunos especiais aplicam-se as mesmas obrigações dos alunos 

regulares, mas não se aplicam quaisquer direitos garantidos no CELAEL para 

efeito de matrícula como aluno regular. 

 

1.2 Caso um aluno especial venha ser aprovado como aluno regular, este 

poderá solicitar o aproveitamento de créditos em até três disciplinas cursadas 

como aluno especial no CELAEL-UNIFAP.  

 

1.3 O aproveitamento de créditos em disciplinas do CELAEL-UNIFAP, como 

aluno especial, não garante ao candidato a entrada no Programa como aluno 

regular, nem vantagens no processo seletivo para esse fim. 

 
1.4 As disciplinas ofertadas para o 2º semestre de 2021 serão integralmente 

em formato remoto. 

 
1.5 Os candidatos poderão solicitar matrícula em apenas uma disciplina.   

 

2 DA INSCRIÇÃO 

 
2.1 As inscrições para matrícula como aluno especial deverão ser efetuadas 

no período de 11/08 a 14/08/2021. Os interessados deverão enviar mensagem  
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com toda a documentação exigida e anexada para o correio eletrônico 

celaelunifap@gmail.com. No título (assunto) do email deverá constar o nome 

do candidato e da disciplina escolhida. Os selecionados estarão obrigados a 

apresentar, no ato da matrícula, as cópias e originais de todos os documentos 

exigidos para inscrição, estando a efetiva matrícula como aluno especial 

condicionada ao cumprimento dessa exigência. 

 
2.2 A inscrição do candidato implicará em conhecimento e aceitação das 

normas para o Processo Seletivo contidas nesta chamada e demais 

comunicações/erratas posteriores publicadas no site do Curso. 

 
2.3 O candidato será responsável pela veracidade de todas as informações 

prestadas e pela autenticidade de todos os documentos apresentados, bem 

como será responsável por qualquer erro ou omissão, sob pena de ter sua 

inscrição invalidada ou desligamento da disciplina a qualquer momento em que 

for detectada a irregularidade. 

 
2.4 Documentos necessários para inscrição: 

- Ficha de inscrição (ANEXO A) – com justificativa que apresente de forma 
clara e objetiva os motivos que justifiquem o pleito do candidato em cursar 
a disciplina no CELAEL; 

- Diploma ou certidão de Graduação (cópia) ou atestado de matrícula e 
histórico atualizado em casos de alunos de graduação; 

- Identidade (cópia); 

- CPF (cópia); 

- Curriculum Lattes; 
- Comprovante de quitação eleitoral; 
- E-mail; 
- Comprovante de endereço. 
 

2.5 Ao preencher o formulário de inscrição, o candidato indicará 

obrigatoriamente a disciplina para a qual se matricular.  

 
3 DAS VAGAS 

 
3.1 Para esta chamada foram disponibilizadas vagas para as seguintes 

disciplinas: 

 
 
 
 

mailto:celaelunifap@gmail.com
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Disciplina Professor (a) Dia/Horário Vagas 

Tópicos em Literatura e 
Identidade como Memórias 
Culturais (30h) 

Prof. Dr. Valdiney 
Valente de Castro 
Prof. Me. Marcos 
Paulo T. Pereira  

Quarta-Feira 
19h-21h 
INÍCIO: 
25/08/2021 

08 

Tópicos em Análise do 
discurso: práticas aplicadas ao 
ensino de línguas (30h) 

Profa. Dra. Martha 
Christina Ferreira Zoni 
do Nascimento 

Quinta-Feira 
15h-18h 
INÍCIO: 
07/10/2021 

05 

 

 
4 DO PROCESSO SELETIVO 

 
4.1 A seleção será realizada pela coordenação e avaliada pelos professores 

que ministrarão as disciplinas e se baseará nas justificativas apresentadas 

pelos candidatos.  

4.2 O candidato que, no prazo destinado à matrícula, não cumprir as 

exigências de documentação anteriormente especificadas, não poderá se 

matricular. Neste caso, torna-se sem efeito o resultado obtido pelo candidato 

no processo de seleção, objeto desta Chamada. 

4.3 O resultado da seleção será no dia 16/08/2021.  

 
5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
5.1 A inscrição do candidato implica na aceitação das normas e instruções 

para o Processo de Seleção contidas nesta Chamada e nos comunicados. 

5.2 A previsão de início das atividades é 16/08/2021, conforme horário de 
oferta. 

5.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do CELAEL-UNIFAP. 

5.4 Informações poderão ser obtidas pelo e-mail celaelunifap@gmail.com.  

 

 

Macapá – AP,10 de agosto de 2021  

 

Prof. Dr. Rosivaldo Gomes  

Coordenador do Curso – CELAL  

Portaria nº 2101/2017 

 

http://www2.unifap.br/celael/topicos-em-discurso-literatura-e-identidade-como-memorias-culturais/
http://www2.unifap.br/celael/topicos-em-discurso-literatura-e-identidade-como-memorias-culturais/
http://www2.unifap.br/celael/topicos-em-discurso-literatura-e-identidade-como-memorias-culturais/
http://www2.unifap.br/celael/dep0020-tadpael-2/
http://www2.unifap.br/celael/dep0020-tadpael-2/
http://www2.unifap.br/celael/dep0020-tadpael-2/
mailto:celaelunifap@gmail.com
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ANEXO A – FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO - ALUNOS ESPECIAIS 

2° Período Letivo de 2021 

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 
    Obs.: Todos os campos abaixo são de preenchimento obrigatório. 
 

Nome 
completo:____________________________________________________________
_ 
Endereço:____________________________________________________________ 

UF: ________________ Cidade:_____________________ 
CEP:____________________________ 

Telefone: (___)__________________ E-mail:_____________________________ 

    
INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 

    Obs.: Preenchimento obrigatório de uma das opções. 
 

   O(a) candidato(a) solicita inscrição como aluno(a) especial na condição de: 
 

(  ) Discente regular de programa de pós-graduação de outra Instituição de 
Ensino Superior ou de Curso recomendado pela CAPES. 
 
(   ) Portador(a) de diploma de curso superior reconhecido pelo MEC, mas sem 
vínculo regular com programa de pós-graduação. 

 
INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS 

    Obs.: Preenchimento obrigatório de uma das opções. 
 

    O(a) candidato(a) exerce atividade profissional?  

    (  ) SIM 

    Função:_________________________________  

    Carga horária:___________________________ 

    Instituição: ________________________ 

    (  ) NÃO 

DADOS DA SOLICITAÇÃO 
    Obs.: Preenchimento obrigatório de uma das opções. 

Solicito inscrição como aluno(a) especial em disciplina do 2º primeiro período 

letivo de 2021 do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu da Universidade 

Federal do Amapá  (CELAEL/UNIFAP).  

mailto:.lubiapinheiro@yahoo.com.br
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Solicito inscrição na disciplina abaixo relacionada: 
 

Disciplina Docente 

  

  Obs.: É obrigatória a indicação dos nomes da disciplina e do docente. 

 

Seguem abaixo os motivos pelos quais solicito inscrição como aluno(a) especial e 
julgo-me apto(a) a cursar a disciplina solicitada: 
 
...........................................................................................................................................
............................ 

...........................................................................................................................................

............................ 

...........................................................................................................................................

............................ 

...........................................................................................................................................

............................ 

...........................................................................................................................................

............................ 

...........................................................................................................................................

............................ 

...........................................................................................................................................

............................ 

...........................................................................................................................................

............................ 

 
Na condição de candidato(a), ao apresentar solicitação de inscrição como aluno(a) especial, 

declaro estar ciente de que: 

 

- O deferimento de inscrição como aluno especial não implica geração de vínculo com o CELAEL; 
- As solicitações de inscrição de alunos especiais serão analisadas pelos docentes das disciplinas; 
- O deferimento das solicitações de inscrição ficará condicionado à existência de vagas disponíveis no 

momento da apreciação das solicitações. Não serão admitidos alunos especiais em disciplinas que tenham 
alcançado o número máximo de matriculados previsto no sistema; 

- O envio de documentação fora do prazo resultará no indeferimento automático da solicitação; 
- O envio de documentação incompleta resultará no indeferimento automático da solicitação; 
- A inadequação de preenchimento do formulário de inscrição resultará no indeferimento automático da 

solicitação. 

 
 

______________, ____de _____de 2021. 
 
 

............................................................................................ 

Assinatura do(a) candidato(a) 


