
  

 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

EDITAL nº 054/2018 

 

Aluno em Regime Especial  

 

Cristina Keiko Yamaguchi, Pró-Reitora de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da 

Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC, no uso de suas atribuições, torna 

público o presente Edital para inscrição na categoria de Aluno em Regime Especial em 

Disciplinas de Curso de Pós-Graduação - Especialização, da UNIPLAC. 

 

1. DO REGIME DE MATRÍCULA EM DISCIPLINA ISOLADA 

1.1 Entende-se por matrícula em disciplina isolada aquela que permite a inscrição 

em uma ou mais disciplinas, para portadores de diploma de cursos de graduação e de 

tecnólogo ou titulados em curso de Pós-graduação ou que estejam cursando Pós-

graduação. 

1.2  A matrícula será feita em disciplinas isoladas com direito a créditos e 

certificado de disciplina isolada, desde que cumpridos os requisitos de frequência e 

avaliação de aprendizagem previstos na disciplina. 

 

2. DAS DISCIPLINAS E VAGAS PARA ALUNO EM REGIME ESPECIAL 

2.1. Serão disponibilizadas um total de 20 vagas para aluno em regime especial, 

distribuídas nas 02 disciplinas: 

Disciplina: Metodologia do Ensino Superior  

Carga horária: 45 h/a 3 créditos  

Ementa: Profissão docente do Ensino Superior: exigências atuais. Identidade do 

docente do Ensino Superior. Reflexões da prática: reconfiguração dos currículos 

universitários. Relação do docente com a construção do conhecimento. Metodologia de 

ensino-aprendizagem: ativas e tradicionais. Dimensões pedagógicas do ensino e 

aprendizagem: planejamento, conteúdo e avaliação. 

Disciplina: Metodologia da Pesquisa  

Carga horária: 45 h/a 3 créditos  

Ementa: Ciência e sociedade: produção do conhecimento científico. Pesquisa na 

universidade: princípios, totalidade e diversidade. Ciência e ética. Processo de pesquisa: 

dimensões epistemológicas, teóricas e metodológicas. Construção da monografia: 

projeto, desenvolvimento e escrita. Produção científica. 

 



  

 

 

2. DO INVESTIMENTO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

2.1 O pagamento para as disciplinas será no valor de:   

2.1.1 Disciplina de Metodologia do Ensino Superior - 3 parcelas de R$ 220,59 

(duzentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos), no total de R$ 661,77 (seiscentos e 

sessenta e um reais e setenta e sete centavos), ou parcelamento no cartão de crédito 

junto a Central de Atendimento. 

2.1.2 Disciplina de Metodologia da Pesquisa – 3 parcelas de R$ 220, 59 (duzentos e 

vinte reais e cinquenta e nove centavos), no total de R$ 661,77 (seiscentos e sessenta e 

um reais e setenta e sete centavos), ou parcelamento no cartão de crédito junto a Central 

de Atendimento. 

 

3. DA MATRÍCULA  

3.1 A matrícula deverá ser realizada nos dias: 

3.1.1 Disciplina de Metodologia do Ensino Superior: 12 e 13/04/2018, das 8h às 12h e 

das 13h às 18h. Sexta-feira até às 21h30min. 

3.1.1 Disciplina de Metodologia da Pesquisa: 12/04/2018 a 25/05/2018 , das 8h às 12h e 

das 13h às 18h. Sexta-feira até às 21h30min. 

3.2. A matrícula para aluno em regime especial deve ser realizada mediante 

apresentação dos documentos listados a seguir, pessoalmente, na Secretaria de Pós-

graduação. 

3.3. Para efetuar a matrícula, o candidato selecionado na categoria de aluno em regime 

especial deverá dispor do horário previsto para a disciplina. 

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA 

Apresentar os documentos originais para autenticação das fotocópias na Secretaria 

de Pós-Graduação, pessoalmente ou por procuração. 

a) Cédula de identidade (2 fotocópias). 

b) Cadastro de Pessoa Física – CPF (2 fotocópias). 

c) Certidão de nascimento ou casamento (2 fotocópias) 

d) Diploma de curso superior (2 fotocópias). 

e) Declaração de inexistência de débitos com a Fundação UNIPLAC (formulário 

próprio à disposição no Setor de Pós-Graduação), carimbado pela Tesouraria da 

UNIPLAC (para egressos da Uniplac). 

 

4.1 Caso o número de inscritos ultrapassar o limite de vagas oferecidas, os alunos serão 

selecionados por ordem da matrícula. 

 



  

 

5. DO INÍCIO DAS AULAS E DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

5.1. Abaixo segue o horário das disciplinas. Poderão ocorrer alterações desde que sejam 

realizadas em comum acordo com os participantes. 

Disciplina CH Professor Dia Horário Datas das Aulas 

Metodologia 

do Ensino 

Superior 

45 Petterson Arruda Sexta e 

Sábado 

18:40-22:00 

08:00-12:00 

13:30-17:30 

13/04/2018, 14/04/2018, 27/04/2018; 

28/04/2018; 11/05/2018; 12/05/2018. 

Metodologia 

da Pesquisa 

45 Domingos Pereira 

Rodrigues 

Sexta e 

Sábado 

18:40-22:00 

08:00-12:00 

13:30-17:30 

25/05/2018; 26/05/2018; 08/06/2018; 

09/06/2018; 15/06/2018; 16/06/2018 

 

6.  CRONOGRAMA 

Cronograma Datas 

Lançamento do Edital 12/04/2018 

Período de matrícula 12/04/2018 a 24/05/2018 

Início das aulas da disciplina de Metodologia 

do Ensino Superior 

13/04/2018 

Início das aulas da disciplina de Metodologia 

da Pesquisa 

25/05/2018 

 

 

Lages, 12 de abril de 2018. 

 

 

 

 

Cristina Keiko Yamaguchi 

Pró-Reitora de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação  


