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EDITAL PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM DISCIPLINAS 2017-2

OFERTA VAGAS EM DISCIPLINAS DO PPG EM ECOLOGIA E EVOLUÇÃO PARA O 2º SEMESTRE
DE 2017 PARA ALUNOS REGULARES E ESPECIAIS

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução do Instituto de
Ciências Biológicas da UFG (PPG-EcoEvol), nos termos da Resolução CEPEC no. 1403, vem
tornar público aos interessados em cursar disciplinas do PPG-EcoEvol ofertadas para o 2º
semestre de 2017 listadas no Anexo I deste edital.

1. INFORMAÇÕES GERAIS
As matrículas serão feitas exclusivamente por e-mail e deverão conter a assinatura do
orientador. A filosofia do curso presume que TODAS as disciplinas são decididas em comum
acordo com o ORIENTADOR. Assim, aluno e orientador poderão definir quais são as disciplinas
mais adequadas para o bom andamento durante o curso.

2. ALUNOS REGULARES
2.1. Alunos regulares são aqueles matriculados em PPGs da UFG.
2.2. Alunos regulares do PPG-EcoEvol devem enviar a ficha de matrícula preenchida e
assinada, entre os dias 01 e 02 de agosto de 2017, para <ecoevol@gmail.com> com a
assinatura do orientador e com cópia para o mesmo. Alunos regulares do PPG em Ecologia e
Evolução devem escrever no campo "Assunto" do email: "Matrícula 2017/2 - REGULAR".
2.3. Alunos regulares de outros PPGs da UFG devem enviar a ficha de matrícula preenchida e
com a assinatura do orientador para <ecoevol@gmail.com>. No campo "Assunto" do email
escrevam: "Matrícula 2017/2 - OUTRO PPG UFG.
2.4. Os formulários de matrícula estão disponíveis no link:
https://www.ecoevol.ufg.br/admin/pages/6646-regras-formularios-e-procedimentos#Matricula.

2.5. As fichas de matrícula deverão estar devidamente assinadas.
2.6. Alunos regulares da UFG devem enviar somente a ficha (em formato PDF);
2.7. Alunos regularmente matriculados que não irão cursar nenhuma disciplina deverão se
inscrever em "Desenvolvimento da Dissertação/Tese";

2.8. Critérios de seleção. A homologação das matrículas de alunos regulares em disciplinas do
PPG EcoEvol obedecerá a seguinte ordem de priorização:
(1º) Alunos regulares do PPG EcoEvol, com prioridade para aqueles que possuem
maior quantidade de créditos a cumprir,
(2º) Alunos regulares de outros PPGs da UFG, com prioridade para aqueles com ano de
ingresso mais antigo no PPG. Em caso de empate, será realizado sorteio de vagas
para ambos os alunos regulares de outros da UFG.

3. ALUNOS ESPECIAIS
3.1. Alunos especiais são aqueles matriculados em programas de pós-graduação stricto sensu
de outras instituições de ensino superior (externas à UFG) que desejam se matricular em
disciplinas isoladas no PPG em Ecologia e Evolução sem pretensão à obtenção de título de
Mestre ou Doutor.
3.2. Os alunos especiais devem enviar, entre os dias 08 e 09 de agosto de 2017, a ficha de
matrícula preenchida com a assinatura do orientador, cópia do RG, cópia do CPF e cópia do
comprovante de matrícula no PPG (todos digitalizados PDF) para <ecoevol@gmail.com>. No
campo "Assunto" do e-mail, o aluno deve escrever: "Matrícula 2017-2 ESPECIAL".
3.3. Além da ficha, os alunos especiais deverão enviar cópias dos documentos solicitados na
ficha (em dois arquivos no formato PDF, um para ficha e outro para os documentos).
3.4. O formulário de matrícula para aluno especial está disponível no link:
https://www.ecoevol.ufg.br/admin/pages/6646-regras-formularios-e-procedimentos#Matricula.

3.5. Critérios para seleção. A homologação para matrícula de alunos especiais em disciplinas
do PPG-EcoEvol obedecerá a seguinte ordem de priorização: (1º) Alunos matriculados em
cursos de Doutorado; (2º) Alunos matriculados em cursos de mestrado. Em caso de empate,
será realizado sorteio das vagas.

Goiânia, 31 de julho de 2017

Prof. Dr. Mário Almeida Neto
Coordenador do PPG em Ecologia e Evolução
ICB/UFG

ANEXO I
Lista de oferta de disciplinas para o segundo semestre de 2017
Datas, horários, requisitos e demais informações devem ser verificadas o website do PPG
EcoEvol: https://www.ecoevol.ufg.br/n/19177-calendario-2017-matriculas-e-disciplinas
Estágio Docente I
Falar com professor responsável por disciplina na graduação.
Estágio Docente II
Falar com professor responsável por disciplina na graduação.
Lógica de Programação e Algoritmos
Prof. Thiago Rangel
Uso do software R em Ecologia
Prof. Adriano Melo.
Obs: será ofertada conjuntamente com a disciplina "Lógica de Programação e Algorítimos".
Princípios de Modelagem em Ecologia
Prof. Paulo De Marco
Tópicos Especiais em Ecologia e Evolução - Uso de Modelos Não Lineares em
Ecologia
Prof. Bruno Spacek Godoy (UFPA)
Priorização Espacial para a Conservação
Prof. Rafael D. Loyola
Tópicos Especiais em Ecologia e Evolução - Ecologia e Diversidade do Zooplâncton
das Águas Continentais
Dra. María Teresa Antón Pardo & Dra. Vanessa Lopes
Macroecologia
Prof. Fabricio Villalobos
*Pré-requisito: conhecimentos básicos em R
Espécies Exóticas
Profa. Margarita Florêncio
Introdução à Inferência Bayesiana - Prof. Thiago Rangel
* Pré-requisito: Conhecimentos básicos de programação

Diversidade Funcional: Teoria e Prática
Prof. Marcos Carlucci
Tópicos Especiais em Ecologia e Evolução - Avaliação da Integridade Ambiental de
Sistemas Aquáticos
Dra. María Teresa Antón Pardo & Dr. Renato Tavares Martins
Métodos Filogenéticos Comparativos
Prof. José Alexandre Diniz Filho
Meta-análise
Prof. Luis Maurício Bini
Estrutura de Redes Ecológicas
Prof. Mário Almeida Neto

