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Edital nº 01/PEDAG/2016 

 Dispõe sobre os requisitos e 
procedimentos para solicitação de 
matrícula em disciplina isolada.  
 

A Coordenação do curso de Pedagogia do IF Goiano – campus Morrinhos, em 

consonância com o regulamento de graduação do IF Goiano em seus artigos 8º e 

21º, torna públicos os requisitos e procedimentos para solicitação de matrícula 

especial em disciplina isolada para o semestre 2016/01.  

1. Das Disposições Preliminares  

a) A matrícula em disciplina isolada não vincula o estudante como sendo aluno 

regular do curso, sendo esta considerada uma matrícula especial conforme 

define os artigos 21º, 22º e 23º do regulamento de graduação do IF Goiano.  

b) Será permitida a matrícula do candidato em até 04(quatro) disciplinas 

isoladas conforme rege o artigo 22º do regulamento de graduação do IF Goiano, 

conforme disponibilidade de vagas e oferta de disciplinas neste edital.  

2. Do número de vagas  

O número de vagas está condicionado à disponibilidade e homologação pelo 

colegiado do curso de Pedagogia do IF Goiano – campus Morrinhos.  

3. Das Disciplinas oferecidas:  

Nome da Disciplina Carga Horária 

História da Educação I 40h 

Sociologia da Educação I 80h 

Psicologia da Educação I 40h 

Didática: teoria pedagógica 40h 

Políticas Públicas na educação Brasileira 40h 

 

4. Do período de inscrição  

Os pedidos de matrícula em disciplina isolada serão realizados no setor de 

protocolo do IF Goiano – campus Morrinhos, no período de 08/04/2016 a 

11/04/2016, no horário das 08h às 11h e das 13h às 16h30, no seguinte 

endereço: Rodovia BR153, Km 633 - Zona Rural, Morrinhos - GO, 75650-000, 

Bloco Pedagógico.  
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5. Dos critérios de seleção  

Avaliação de currículo e histórico escolar.  

6. Resultado  

O resultado para os alunos aceitos para cursar as disciplinas isoladas será 

divulgado dia 12 de abril de 2016.  

7. Dos documentos exigidos  

No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos no 

setor de protocolo:  

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido (Anexo I).  

b) Cópia do RG e CPF acompanhada do original ou cópia autenticada no 

cartório;  

8. Informações Complementares  

a) A inscrição implica na aceitação pelo candidato das normas de admissão 

contidas neste Edital e das normas definidas pelo Regulamento de Graduação 

do IF Goiano – campus Morrinhos e suas resoluções complementares.  

b) Não serão aceitas solicitações de matrícula em disciplina isolada via correio 

ou e-mail.  

c) Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo Colegiado do curso de 

Pedagogia. 
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ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM DISCIPLINA ISOLADA  

Requerimento para análise de solicitação de matrícula especial em Disciplina 

Isolada no curso de Pedagogia.  

 

Destinatário: À Coordenação do curso de Pedagogia 

Assunto: Solicitação de matrícula em Disciplina Isolada  

 

 

DADOS DO PROPONENTE 

 

Nome completo: 

RG: Org. Expedidor: Data da Expedição: 
 

CPF: Idade: 
 

Escolaridade          (    ) Superior Completo                 (    ) Superior Incompleto 

Endereço: 
 

Tel. Fixo: Celular: e-mail: 
 

Disciplinas que 
pretende cursar: 

(     ) História da Educação I 
(     )Sociologia da Educação I 
(     ) Psicologia da Educação I 
(     ) Didática: teoria pedagógica 
(     ) Políticas Públicas na educação Brasileira 

Lista dos documentos: (    )  Formulário de inscrição devidamente preenchido 
(Anexo I).  
(    )  Cópia do RG e CPF acompanhada do original ou 
cópia autenticada no cartório;  

 

 

Local:____________________  

Data:____________________  

 

 

______________________________________ 

Assinatura 


