
 
 
 

 
                                                SECRETARIA UNIFICADA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
EDITAL DE SELEÇÃO ALUNO ESPECIAL 2016/2 

O Programa de Pós-Graduação em Agricultura Tropical (PPGAT) torna pública a abertura de inscrições para seleção 

de aluno especial do 2° semestre do ano letivo de 2016: 

1. Prazo de inscrição: 30 de junho a 08 de julho de 2016, conforme expediente da Secretaria Única de 

Pós-Graduação. 

2. Os interessados deverão seguir os seguintes procedimentos: 

2.1 Preencher o formulário de inscrição (disponibilizado no site do PPGAT), que deve ser entregue na SUPGRAD no 

ato da inscrição.  

2.2 Anexar ao requerimento os seguintes documentos em envelope lacrado: Duas fotos 3 x4; cópia simples de 

RG e CPF; Currículo plataforma Lattes; cópias simples de diploma de graduação ou declaração de 

conclusão de curso de graduação; histórico escolar no qual conste obrigatoriamente o Coeficiente de 

Rendimento (CR). Candidatos com CR < 6,0 serão desclassificados.  

2.3 Toda a documentação deverá ser entregue em envelope lacrado e identificado na Secretaria Única de Pós-

Graduação – SUPGRAD, localizada no Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES), Rodovia BR 101 

Norte, Km 60, Bairro Litorâneo - São Mateus – Espírito Santo. Não serão aceitas inscrições enviadas via correio. 

3. As vagas serão oferecidas para cada disciplina, conforme oferta/disponibilidade de vagas a critério do professor 

responsável pela disciplina. No preenchimento da inscrição, o candidato deverá numerar as disciplinas por ordem 

de prioridade. Caso o número de candidatos exceda a oferta de vagas nas disciplinas, serão utilizados como 

critérios de ranqueamento: CR, Iniciação Científica e Publicações. 

4. Resultado da seleção: até o dia 15 de julho de 2016 (a partir das 14h00min). Divulgação do resultado na 

página do PPGAT. 

5. Matrícula: 01 a 02 de agosto de 2016 de 07h30min às 16h30min. 

Atenção:  

*Os candidatos não selecionados deverão retirar seus documentos na Secretaria Única de Pós-Graduação até 30 

dias após a publicação dos resultados. Os documentos não retirados dentro do prazo serão descartados. 

**O aluno especial do PPGAT poderá cursar até 02 disciplinas por semestre em no máximo 02 semestres 

consecutivos. 

 
 

 


