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SELEÇÃO PARA ALUNO ESPECIAL 2017-1 
 
O Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical (PPGBT) estabelece os 

seguintes critérios para seleção de aluno especial do 1° semestre do ano letivo de 2017: 

 

1. Prazo de inscrição: 23 e 24/03/2017, conforme expediente da Secretaria 

Unificada de Pós-Graduação (08:30h às 16h). 

 

2. Os interessados deverão seguir os seguintes procedimentos:  

2.1: Redigir um requerimento sucinto (redação livre) endereçado à coordenação do PPGBT, 

requisitando matrícula enquanto Aluno Especial nas disciplinas e apresentando 

justificativa que indique o interesse em cursá-las. O aluno selecionado poderá cursar no 

máximo duas (02) disciplinas como aluno especial. 

 

2.2: Preencher formulário de inscrição (duas vias). Uma das vias será entregue junto 

aos documentos de inscrição e outra para controle da SUPGRAD. 

 

2.3: Anexar ao requerimento os seguintes documentos: Currículo plataforma Lattes 

resumido; cópia de diploma de graduação ou declaração de conclusão de 

curso de graduação ou declaração oficial de que está cursando o último 

semestre letivo, histórico escolar, cópia de RG e CPF. 

 

2.4: Todos os documentos devem ser entregues na SUPGRAD em envelope lacrado e 

identificado. Uma das vias do formulário de inscrição deverá ser entregue fora do 

envelope. 

 

3. As vagas serão oferecidas para cada disciplina cujo preenchimento fica a critério do 

professor responsável que poderá, de acordo com o número de vagas e os documentos 

apresentados, aceitar ou não o aluno para cursar a disciplina. Para conhecimento da 

ementa da disciplina o candidato poderá consultar o sítio do PPGBT: 

http://www.biodiversidadetropical.ufes.br/pos-graduacao/PPGBT/disciplinas 
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4. Resultado da seleção: 28 de março de 2017 (a partir das 13h). Divulgação do 

resultado na página do PPGBT no site www.posgraduacao.saomateus.ufes.br/ppgbt 

 

5. Matrículas:  30 e 31 de março de 2017 de 08h às 16h. 

 

3. Início das Aulas: de acordo com a disciplina escolhida. 

 

Os candidatos não selecionados poderão retirar seus documentos na Secretaria Única de Pós-

Graduação até 30 dias após a publicação dos resultados. Os documentos não retirados serão 

descartados.  

Disciplinas ofertadas e com vagas disponibilizadas: 

Disciplina / Vagas Período CH/créditos Horários Professor 

Genética da Conservação  
1 vaga Abril/Maio 45 03 A confirmar 

Ana Paula Cazerta 
Farro 

Comportamento Animal 
4 vagas 03 a 07/04/2017 45 03 A confirmar 

Sérgio Lucena 
Mendes 

Ecofisiologia da Fotossíntese 
2 vagas 

26 a 28 de abril; 12 de 
maio; 25 e 26 de 

maio/2017  
90 06 8-17h Antelmo Falqueto 

 

OBS.: Locais das disciplinas: Prédio do PPGBT (EIXO 4 - CEUNES/UFES) 

 

 

Prof. Dr. Luiz Fernando Duboc da Silva 

Coordenação do PPGBT 

 

São Mateus-ES, 17/03/2017 
 


