UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMAS AQUÁTICOS TROPICAIS

MESTRADO ACADÊMICO EM SISTEMAS AQUÁTICOS TROPICAIS

VAGAS PARA ALUNO ESPECIAL DO PPGSAT – OFERTA 2019/1
O Programa de Pós-Graduação em Sistemas Aquáticos Tropicais abriu vagas para
aluno especial na disciplina abaixo:
CÓD.
CIB107
CIB108
CIB382

DISCIPLINA
TECSATII:
Microalgas Tóxicas
Uso e conservação
de recursos
aquáticos
Uso de ferramentas
de analises de
dados científicos

CARGA
PERÍODO
HORÁRIA
45h/3C
20, 25 e 27 de
março e 01 e 03 de
abril –manhã e tarde
45h/3C
29 de abril a 03
maio – manhã e
tarde
60h/4C
13 a 17 de maio –
manha e tarde

PROFESSOR

VAGAS

Sylvia M. M.
Susini Ribeiro

4

Fabiana
Cesar Felix
Hackradt
Yvonnick Le
Pendu

4
4

Para concorrer às vagas, deve-se enviar um e-mail para o endereço ppgsat@uesc.br
com o seguinte assunto: Aluno especial 2019/1, anexando o formulário de inscrição
para aluno especial disponível no site do PPGSAT devidamente preenchido do dia 02
até dia 18 de março de 2019.
Os pedidos aprovados serão classificados por ordem de recebimento, respeitando o
limite de vagas. O resultado da seleção de alunos especiais será divulgado até o dia
19 de março de 2019 no site do PPGSAT.
Uma vez selecionados, os candidatos deverão apresentar à Secretaria até o dia 20 de
março de 2019, no horário de 08 às 12h, com os seguintes documentos:







Formulário de inscrição para aluno especial anteriormente enviado por e-mail
em via impressa com assinatura original;
Ficha de matricula aluno especial com declaração (disponível no site do
programa), ambas devidamente preenchidas e assinadas;
Original e fotocópia do CPF, RG e título de eleitor;
Original e fotocópia de diploma reconhecido de graduação plena ou certificado
de conclusão do curso reconhecido de graduação plena;
Original e fotocópia do histórico acadêmico de graduação
Documento militar (para homens).

