Procedimentos para selecão e inscricão de aluno especial
1o Semestre – 2021
A Comissão do Programa de Pós-Graduacão em Gerontologia –
PPGGero divulga as normas de selecão e inscricão de aluno especial
para o primeiro semestre de 2021 em disciplinas do PPGGero.
As inscricões para selecão serão realizadas de 25 a 26/02/2021 via email (ppggero@ufscar.br)
Normas para selecão:
O candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
1- Ficha de inscricão fornecida pelo Programa de Pós-Graduacão em
Gerontologia, contendo dados de identificac ão (ANEXO A deste
documento), breve relato de seu currículo e a justificativa de
interesse na disciplina (ANEXO B deste documento). O aluno deverá
preencher uma ficha para cada disciplina de interesse.
2- Para alunos vinculados a outros programas: cópia de documento
que comprove matrícula como aluno regular em outro Programa de
Pós- Graduacão;
3- Para alunos graduados, apresentar diploma de graduacão;
4- Para alunos do último ano do curso de graduacão, apresentar
histórico escolar da graduacão que comprove que está no último ano
do curso de graduacão;
5- A inscrição na disciplina está sujeita à aprovação do docente
responsável, que utilizará os critérios que julgar necessários para tal;
6- O deferimento será divulgado no site do PPGGero no dia
01/03/2021.

Ficha de Inscrição – Aluno Especial
Anexo A
Nome do Aluno*:
Data de Nascimento*:
Sexo*: ( ) Feminino ( ) Masculino
Servidor da UFSCar*: ( ) Sim ( ) Não Email*:
E-mail Secundário:
Telefone Residencial:
Telefone Celular:
Telefone para Recado ou de Trabalho:
Instituição de Pesquisa*:
Estado Civil*:
Cor/Raça*:
Possui Deficiência*:

( ) Sim

( ) Não

Deficiência*:
Tipo da Nacionalidade* (brasileiro nato, naturalizado, estrangeiro etc)
Nacionalidade*:
UF de Naturalidade:
Naturalidade*:
Nome do Pai:
Nome da Mãe*:

Documentos: (

) para brasileiros (

) para estrangeiros

Documentos para Brasileiros
CPF*:
RG*:
Órgão Expedidor do RG*:
UF de Emissão do RG*:
Data de Emissão do RG*:

Documentos para Estrangeiros

CPF:
Número do Documento*:
Tipo do Documento*:

Data de Validade*:

Endereço Residencial
Logradouro:
Número:
Complemento:
Bairro:
UF:
Cidade: CEP:
O endereço residencial do aluno é o mesmo da pessoa a ser avisada em caso de
emergência.

Pessoa a ser Avisada em Caso de Emergência
Nome do Contato:
Grau de Parentesco:
E-mail para Contato:
Telefone Fixo:
Telefone Celular:
Logradouro:
Número:
Complemento:
Bairro:
UF:
Cidade:
CEP:

Dados da Inscrição
Ainda é um aluno de graduação*: ( ) Sim

( ) Não

Período de aceitação como aluno especial*: Primeiro semestre de 2021
Disciplinas a serem cursadas no período (assinalar “sim” apenas para as
disciplinas que deseja cursar):

- CÓDIGO: GERO-005 - Disciplina: Saúde Mental e Cognição
Ementa: Pesquisas nas áreas de cognição e saúde mental. Influências dos transtornos
mentais na avalição cognitiva. Alterações comportamentais e declínio cognitivo.
Associação e correlação entre apoio social, fatores ambientais, cognição e saúde
mental. Cognição e saúde mental do cuidador. Novos instrumentos para avaliação
cognitiva. Possibilidades terapêuticas em saúde mental e cognição: onde estamos e
para onde estamos caminhando.
Créditos: 08
Docentes responsáveis: Profa. Dra. Aline Cristina Martins Gratão, Prof. Dr. Marcos
Hortes Nisihara Chagas e Profa. Dra. Sofia Cristina Iost Pavarini
Programa Dia e horário: Segundas-feiras das 14h as 18h
Início: 22/03/2021
Término: previsto para 17/05/2021
Número máximo de alunos especiais: 5 vagas
*(

) Sim (

) Não

CÓDIGO: GERO-007 - Disciplina: Marcadores Biológicos do Envelhecimento
Ementa: Marcadores biológicos no estresse oxidativo. Telômeros e telomerase.
Senescência celular. Marcadores biológicos no câncer. Marcadores biológicos do
envelhecimento do sistema imune. Marcadores biológicos e hormônios. Marcadores
biológicos na doença de Alzheimer. Marcadores biológicos e sua relação com a genética.
Marcadores biológicos nas doenças crônicas musculoesqueléticas. Critérios para
classificação de marcadores biológicos. Métodos de avaliação de marcadores biológicos
locais e sistêmicos.
Créditos: 06
Docente responsável: Profa. Dra. Márcia Regina Cominetti
Dia e horário: Quinta-feira das 8 as 12hs
Início: 24/03/2021
Término: previsto para 30/06/2021
Número máximo de alunos especiais: 5 vagas
*( ) Sim (

) Não

- CÓDIGO: DIP-028 – Disciplina: Direito à Cidade: uso equitativo do espaço urbano
Ementa: Direitos Fundamentais e legislações pertinentes, no Brasil e em Portugal. O
meio ambiente urbano e o ordenamento do território no Brasil e em Portugal.

Uso

equitativo do espaço urbano: o meio ambiente e a saúde humana. Envelhecimento
ativo e saudável: estratégias para a promoção de cidades acessíveis e inteligentes que
favoreçam o bem-estar ao longo da vida. Visão integrativa e pluridisciplinar para a
consolidação do planejamento urbano equitativo.
Créditos: 06
Docente responsável: Profa. Dra. Luzia Cristina Antoniossi Monteiro
Datas: 12/05,19/05, 26/05, 02/06, 09/06, 16/06 e 23/06 (quartas-feiras).
Horário: 8 as 12hs.
Número máximo de alunos especiais: 3 vagas
*(

) Sim (

)Não

Assinatura do aluno

ANEXO B
Breve Relato do Currículo

Justificativa do interesse na disciplina

