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CRITÉRIOS PARA ALUNO ESPECIAL DO MESTRADO EM GEOGRAFIA DA PPGeo-UESB 
 
Considerando as normas gerais da Pós-Graduação da Uesb e o Regimento do Curso de Pós-Graduação em 
geografia que em seu Artigo 32 estabelece: 
Art. 32 - Na hipótese da existência de vagas em disciplinas, uma vez cumprido os pré-requisitos, 
estabelecidos no § 4º deste artigo, poderá ser aceita matrícula, em disciplinas isoladas, de alunos especiais, 
de discentes vinculados a outro Programa de mesmo nível ou superior, ou de alunos não vinculados a 
Programas de Pós-Graduação.  
§ 1º - O número de vagas, por semestre, para alunos especiais, nas disciplinas do Mestrado Acadêmico de 
Geografia, não poderá exceder a 20% (vinte por cento) do número de vagas para discentes, ingressos na 
seleção mais recente.  
§ 2º - A prioridade de matrícula de aluno especial será para discentes vinculados a outros Programas de 
mesmo nível ou superior.  
§ 3º - As condições de inscrição, seleção e matrícula de aluno especial, bem como o eventual 
aproveitamento de créditos serão definidas pelo Colegiado do Mestrado Acadêmico de Geografia.  
§ 4º - O Colegiado de curso analisará as solicitações de matrícula de aluno especial, levando em 
consideração:  
I. no caso de alunos vinculados a outros programas, requerimento circunstanciado do orientador;  
II. no caso de alunos não vinculados a programas, requerimento circunstanciado do interessado e 

comprovação de conclusão curso de nível superior;  
III. o currículo lattes; 
IV. anuência do professor da disciplina. 
§ 5º - O candidato à matrícula como aluno especial deverá apresentar os mesmos documentos exigidos 
para estudantes regulares, de acordo com as normas vigentes da instituição.  
§ 6º - O aluno especial poderá cursar até 02 (duas) disciplinas do PPGeo-Uesb, desde que não sejam 
concomitantes.  
§ 7º - Não será aceita solicitação de matrícula de candidato a aluno especial que, inscrito anteriormente, 
em qualquer disciplina do PPGeo-Uesb, por qualquer motivo, tenha desistido, trancado a matrícula ou ter 
sido reprovado na disciplina.  
 
O Colegiado do PPGeo-Uesb define critérios para ALUNOS ESPECIAIS no Mestrado Geografia. 
 
Art. 1º – O Colegiado publicará edital para aluno especial, a cada semestre. 
Art. 2º – O Colegiado deverá divulgar o rol de disciplinas a serem ofertadas a cada semestre, com o 
número de vagas, para aluno especial, em cada uma delas. 
Art. 3º - A seleção dos discentes especiais será de responsabilidade do docente responsável pela disciplina, 
tomando como base o estabelecido no regimento do Curso. 
§ 1º Parecer circunstanciado do orientador, quando for o caso;  
§ 2º Parecer circunstanciado do interessado e comprovação de conclusão curso de nível superior;  
§ 3º Análise do currículo lattes, com base no barema estabelecido no edital da última seleção do 
programa; 
Art. 4º - Os casos omissos serão avaliados pelo Colegiado do PPGeo-Uesb.  
 
Documento aprovado em reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UESB, 
em 03 de fevereiro de 2017. 


