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Chama da matrícula de alunos especiais no Programa de Pós-

graduação em Demografia da UFRN 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Demografia da UFRN torna pública esta chamada 

para matrículas de alunos especiais em disciplinas ofertadas pelo Programa para o período 2022.1 de 

acordo com as seguintes regras: 

• Serão disponibilizadas até 5 (cinco) vagas para matrículas de alunos especiais nas disciplinas 

listadas abaixo. O número de vagas para alunos especiais está sujeito à demanda de alunos de 

outros programas de pós-graduação da UFRN. 

• A cada aluno especial está limitada a inscrição em uma disciplina por semestre, não podendo 

ultrapassar dois semestres (consecutivos ou não). 

• O aluno especial que for reprovado ou trancar uma disciplina não poderá retornar ao programa 

nesta mesma condição. 

• A decisão final de aceite do candidato a aluno especial caberá ao docente da disciplina.  

• Os candidatos deverão ser portadores de diploma de nível superior. 

• Terão prioridade os candidatos que tenham sido classificados no último processo seletivo do 

PPgDem mas que não tenham obtido posição para aprovação. 

 

Critério de seleção: 

• Ordem de solicitação de inscrição 

 

Documentos necessários para a inscrição: 

• Cópia do diploma de nível superior 

• Histórico escolar do curso de graduação 

• CV Lattes, completo em PDF (atualização recente) 

• Justificativa (500 palavras) substantiva acerca do interesse na disciplina ∙ 

 

Disciplinas com vagas para alunos especiais: 

POP3007 (30h) - MÉTODOS QUANTITATIVOS 1 

POP3001 (60h) - ASPECTOS HISTÓRICOS DA DINÂMICA POPULACIONAL 

POP3002 (60h) - TÉCNICAS DEMOGRÁFICAS 1 

 

As inscrições devem ser encaminhadas para o e-mail da secretaria do PPGDem (ppgdem@gmail.com) 

no período de 21/03 a 28/03/2022. Em caso de dúvidas, entrar em contato com a secretaria do 

PPgDem nos contatos abaixo:  

E-mail: ppgdem@gmail.com  

Telefones: (84) 99474-6779, 99235-7171. 
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