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EDITAL PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM DISCIPLINAS 2018-1

OFERTA VAGAS EM DISCIPLINAS DO PPG EM ECOLOGIA E EVOLUÇÃO PARA O 1º SEMESTRE
DE 2018 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 1º
semestre de 2018 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 15 e 16 de fevereiro de 2018, 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 2018/1 - REGULAR".
2.3. Alunos regulares de outros PPGs da UFG devem enviar a ficha de matrícula preenchida e
assinada, entre os dias 15 e 16 de fevereiro de 2018, para <ecoevol@gmail.com> com a
assinatura do orientador e com cópia para o mesmo. No campo "Assunto" do email escrevam:
"Matrícula 2018/1 - OUTRO PPG UFG.
2.4. Os formulários de matrícula estão disponíveis no link:
https://ecoevol.ufg.br/n/94736-matricula-2018
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 razão CDR/SEM, onde CDR = créditos a cumprir em disciplinas, e SEM =
semestres restantes para a finalização do curso;
(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 22 e 23 de fevereiro de 2018, 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 2018-1 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://ecoevol.ufg.br/n/94736-matricula-2018
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, 22 de janeiro de 2018

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 2018
Atenção: a lista de disciplinas, datas e períodos de aula podem sofrer alterações

Datas, horários, requisitos e demais informações devem ser verificadas o website do PPG
EcoEvol: https://ecoevol.ufg.br/n/94736-matricula-2018
•

Estágio Docente I

•

Estágio Docente II

•

Elaboração e Delineamento de Projetos - Prof. Adriano Melo

•

Princípios Filosóficos em Ecologia e Evolução - Prof. José Alexandre Diniz Filho

•

Dinâmica da Produção e da Avaliação Científica - Profs. João Nabout, José Alexandre
Diniz Filho, Luis M. Bini

•

Métodos Estatísticos em Ecologia e Evolução - Prof. Paulo De Marco

•

Modelos de Nicho e Distribuição de Espécies - Prof. Matheus Ribeiro

•

Análise Filogeográfica - Profa. Rosane Collevatti

•

Interação Inseto-Planta - Profa. Luisa Carvalheiro

•

Estrutura de Redes Ecológicas - Prof. Mário Almeida-Neto

