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CHAMADA PÚBLICA PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM DISCIPLINAS
DO PPG EM ECOLOGIA E EVOLUÇÃO PARA O 2º SEMESTRE DE 2019
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. 1403/2016,
vem tornar público aos interessados em cursar disciplinas do PPG-EcoEvol ofertadas para o 2º
semestre de 2020, listadas no Anexo I deste edital.

1. INFORMAÇÕES GERAIS
O discente do PPG e seu orientador deverão estabelecer de comum acordo quais são as
disciplinas mais adequadas para a formação geral e para o andamento adequado das atividades
de pesquisa do discente durante o curso.
São oferecidas 12 disciplinas com carga horária de 32 horas (2 créditos) listadas no Anexo I,
oferecidas de forma remota conforme instrução normativa da PRPG/UFG 004 de 26 de maio
de 2020, com seus respectivos números de vagas que serão preenchidas de acordo com as
prioridades estabelecidas nos itens 2.5 e 3.5. Excepcionalmente, em função de altas demandas
e a critério do Docente responsável pela disciplina, poderão ser abertas “a posteriori” um
máximo adicional de 5 vagas.

2. PROCEDIMENTOS GERAIS DE MATRÍCULA PARA ALUNOS REGULARES
2.1. Alunos regulares são aqueles matriculados em PPGs da UFG, conforme Resolução
CEPEC/UFG 1403 de 2016, e as matrículas serão solicitadas por meio do sistema SIGAA da
UFG.
2.2. As matrículas dos alunos regulares do PPG-EcoEvol ocorrerão entre os dias 3 e 5 de
agosto de 2019.
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2.3. Alunos regulares de outros PPGs da UFG poderão solicitar as matrículas no SIGAA por
meio da secretaria dos seus PPGs de origem em nos dias 6 e 7 de agosto de 2019 (no dia 7 as
inscrições serão encerradas às 12:00 h).
2.4. Alunos regularmente matriculados que não irão cursar nenhuma disciplina deverão se
inscrever em "Desenvolvimento da Dissertação/Tese";
2.5. 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 de origem. 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 nesta instituição.
3.2. Até o dia 10 de agosto de 2020 será divulgado o número de vagas remanescente e a
disponibilidade de matrícula para alunos especiais em cada uma das disciplinas pertinentes do
Anexo I, após a finalização das matrículas dos alunos regulares da UFG.
3.3. Após a divulgação das vagas disponíveis, os alunos especiais devem enviar, entre os dias
10 e 11 de agosto de 2020, o formulário para cadastro no sistema e requerimento de matrícula
preenchido 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
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"Assunto" do e-mail o aluno deve escrever: "Matrícula 2019-2 ESPECIAL - nome da
disciplina".
3.3. O formulário de cadastro no sistema e requerimento de matrícula para aluno especial está
disponível no sítio do PPG EcoEvol, www.ecoevol.ufg.br, em “normas, formulários e
procedimentos”, “Matricula em disciplinas - alunos especiais”.
3.5. Critérios para seleção. A homologação para matrícula de alunos especiais em disciplinas
do PPG-EcoEvol nas vagas remanescentes após o preenchimento dos alunos regulares (itens
2.2 e 2.3) obedecerá a seguinte ordem de priorização: (1º) Alunos oriundos de Programas
Oficiais de Intercâmbio com o PPG-EcoEvol (PROCAD, edital CNPq e semelhantes) (2º)
Alunos matriculados em cursos de Doutorado; (3º) Alunos matriculados em cursos de
Mestrado. Em caso de empate, será realizado sorteio das vagas (ver Anexo I para critérios
adicionais para a disciplina de “Ecologia de Paisagem”, oferecida no contexto dos projetos
PELD/COFA e PROCAD);
3.6. Os alunos selecionados serão comunicados oportunamente sobre a efetivação de sua
matrícula antes da data de início das disciplinas, considerando o calendário de oferta e a
demanda de atividades na secretaria do PPG.
3.7. Segundo parágrafo único do Artigo 14 da Resolução CEPEC 1475/2017, os alunos
especiais só poderão cursar um máximo de 12 créditos no PPG em Ecologia e Evolução, em
um período de 5 anos.

Goiânia, 30 de julho de 2019

José Alexandre Felizola Diniz Filho
Coordenador do PPG EcoEvol
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Anexo I
Lista de disciplinas e Docentes Responsáveis ofertada pelo PPG EcoEvol para 2020-2
As disciplinas serão ofertadas de forma remota, com horários distribuídos ao longo do
semestre. Para o calendário de oferta de cada disciplina, veja o arquivo PDF na webpage.

DISCIPLINA

DOCENTE(S)

VAGAS

Alunos
Especiais

Estágio Docente I *

Todos os docentes

-

Não

Estágio Docente II *

Todos os docentes

-

Meta-análise

Luis Mauricio Bini

25

Modelos Lineares e Extensões

Luísa Carvalheiro

20

Medição de Biodiversidade

Joaquín Hortal

20

Ecologia Aquática

Priscilla Carvalho/Jascieli
Bortolini

20

Introdução à Inferência
Bayesiana

Thiago Rangel

25

Fundamentos Econômicos da
Conservação

Mário de Almeida-Neto

25

Genética da Conservação

Rosane Collevatti

20

Redação Científica **

Marcus Cianciaruso

10 (por turma)

Não

Milton Ribeiro (UNESP)

5

Não

Ecologia de Paisagem ***

Fausto Nomura / Daniel Brito

25

Sim

Boas Práticas em Ciência

Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

* Apenas para discentes regulares do PPG EcoEvol. A matrícula nessas disciplinas não será realizada diretamente no SIGAA e
os procedimentos para a matrícula em Estágio Docente I e II serão comunicados diretamente aos discentes
** A disciplina de “Redação Científica” será ministrada em duas turmas, em diferentes datas do semestre;
*** Disciplina de “Ecologia de Paisagens” será oferecida aos alunos da EcoEvol no contexto do PROCAD e PELD/COFA, como
parte de uma disciplina oferecida de forma remota pela UNESP para alunos de todo o Brasil, entre os dias 14 e 25 de setembro
de 2020. Caso haja uma demanda maior do que a oferta, os alunos serão contactados selecionados em função de experiência
com R e SIG a afinidade do projeto de dissertação/tese ao tema da disciplina

