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COORDENADORIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA 

 

EDITAL No. 002/2018 
 
 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em ECOLOGIA (PGE) da UFSJ, no uso de suas atribuições 
e na forma do seu Regimento Interno, comunica os procedimentos para solicitação de inscrição em 
disciplina isolada para o primeiro semestre de 2018. 
 
 
1 Informações gerais: 
 
1.1 A modalidade aluno especial destina-se a portadores de diploma de curso superior que desejam 
matricular-se em disciplinas isoladas no PGE. 
 
1.2 São considerados alunos especiais aqueles que, não sendo alunos regulares do PGE, têm matrícula 
em uma ou mais unidades curriculares no Programa, limitadas ao máximo de 90 horas. 
 
1.3 Alunos na modalidade Especial não são candidatos ao título de Mestre em Ecologia. 
 
 
2 Disciplinas e horário 
 
O candidato à inscrição em disciplina isolada poderá solicitar inscrição em até 2 (duas) disciplinas, 
conforme tabela de horário divulgados em www.ufsj.edu.br/pge 

 
 
3 Solicitação de Inscrição 
 
3.1 Período: 22 e 23 de fevereiro de 2018 - EXCLUSIVAMENTE PELO EMAIL: pge@ufsj.edu.br 
 
3.2 Pré-requisitos: 
 
a. Ser egresso de cursos de graduação plena reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), na área de 
Ciências Biológicas ou áreas afins. 
 
3.3 Procedimentos 
 
a) Prencher e assinar o formulário (disponível abaixo) 
 
b) Ter curriculum cadastrado na plataforma Lattes 
 
c) Escanear o formulário preenchido e enviar para o email pge@ufsj.edu.br, APENAS NAS DATAS 
ESPECIFICADAS ACIMA, indicando como assunto da mensagem: SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM  
DISCIPLINA ISOLADA DO PGE 
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d) Documentos pessoais e de comprovação de escolaridade somente deverão ser entregues em 02 de 
março de 2018 na secretaria do PGE, caso a solicitação da inscrição seja deferida. Quando 
exigidas, deverão ser entregues na secretaria do PGE fotocópias dos seguintes documentos: Diploma de 
graduação ou atestado de conclusão de Curso Superior; Histórico Escolar do curso de graduação; Carteira 
de identidade; Certidão de nascimento ou casamento; CPF; Título de eleitor e comprovante de estar em 
dia com as obrigações eleitorais; Certificado de reservista ou comprovante de estar em dia com as 
obrigações do Serviço Militar (somente para candidatos do sexo masculino). 
 
ATENÇÃO: 
 
Não serão considerados e-mails enviados em datas posteriores às estabelecidas neste edital 
e também serão desconsiderados e-mails que não contenham os arquivos solicitados 
(formulário preenchido e assinado). 
 
Candidatos que não possuem o diploma de graduação ou atestado de conclusão de curso 
superior não serão aceitos para disciplinas isoladas. 
 
O PGE não se responsabiliza por problemas com envio de e-mail. 
 
Caso o candidato selecionado não apresente, na data a ser divulgada, os documentos 
indicados no item 3.3 d, a inscrição na disciplina será cancelada. 
 
4- Critérios de seleção: 
 
A solicitação de inscrição em unidade curricular isolada será analisada pelo Colegiado do PGE, que 
definirá pelo deferimento ou indeferimento do pedido tendo em vista: 
 
a. Disponibilidade de vagas; 
 
b. Análise do currículo. 

 

6- O resultado da solicitação de inscrição em unidade curricular isolada será divulgado até o dia 
27/02/2018 no endereço eletrônico http://www.ufsj.edu.br/pge e é responsabilidade do candidato 
efetuar a matrícula junto à Secretaria do PGE, em 02 de março de 2018, conforme Calendário da Pós-
Graduação da UFSJ. 
 

São João del-Rei, 06 de fevereiro de 2018. 
 

 
_____________________________________  

Prof. Dr. Juliano de Carvalho Cury 
Coordenador do Programa de Pós-Gradução em Ecologia 
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REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADAS 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA 
 

 
NOME:_____________________________________________________________________________ 
 
Formação:__________________________________________________________________________ 

 
E-mail:_____________________________________________________________________________ 
 
Telefone:___________________________________________________________________________ 
 

 

Disciplinas oferecidas no primeiro semestre letivo de 2018. 

Assinale aquelas em que deseja se inscrever como disciplina isolada, até o limite de 2 disciplinas. 
 
 

Disciplinas 
 
(  ) Ecologia de Insetos 
(  ) Ecologia e Conservação de Ambientes Subterrâneos 
(  ) Genética de Populações 
(  ) Ecologia Vegetal de Ambientes Fragmentados 
(  ) Ecologia Parasitária 
(  ) Biologia da Conservação 
(  ) Ictiologia 
(  ) Ecologia Molecular 

 
 
 
 
 

 

           ____________________________________________ em _____ de __________de 2018 
              Assinatura do Requerente 

 

 

 
(*) A inscrição em disciplina isolada somente será efetivada após análise da documentação e aceite do 
Professor e do Colegiado, conforme Edital 002/2018/PGE/UFSJ e segue a Instrução Normativa 
003/2016/PGE, disponível na em http://www.ufsj.edu.br/pge 


