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VAGAS PARA ALUNO ESPECIAL DO PPGSAT – OFERTA 2021/2
O Programa de Pós-Graduação
Graduação em Sistemas Aquáticos Tropicais abriu vagas para aluno
especial na disciplina abaixo:
CÓD.

CIB107

CIB107

CIB382

DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA
45h/3C

TECSAT II: O
sentido das águas,
da nascente ao mar:
diversidade
biológica, processos,
serviços,
usos, impactos e
medidas mitigadoras
TECSAT II: Análise
lise 45h/3C
quantitativa em
Ecologia de
comunidades
Uso de ferramentas 60h/3C
de análise de dados
centíficos

PERÍODO

PROFESSOR

VAGAS

17/08 a de
Rodolfo
07/12/2021 às
Mariano Lopes
terças feiras das 14 da Silva
às 18h

2

29/9; 6/10; 13/10;
20/10; 27/10
horário (8h às 12h
e 14h às 18h)
21/9 a 1/10/2021
das 9h às 17h
exceto 27/09 no
turno vespertino

Nadson Ressyé
Simões

3

Yvonnick Le
Pendu

5

Para concorrer às vagas, deve-se
deve enviar um e-mail para o endereço ppgsat@uesc.br com
o seguinte assunto:
nto: Aluno especial 2019/1,
201
anexando o formulário de inscrição
in
para
aluno especial disponível no endereço https://forms.gle/FkDJ9BV2DUM623xp8
devidamente preenchido no período de 19 a 23 de julho de 2021
SELEÇÃO DOS CANDIDATOS:
Disciplinas TECSAT II: A seleção será atravéss de simples avaliação da justificativa
apresentada no Formulário de inscrição e currículo lattes da (o) candidata (o) feita pelos
docentes responsáveis pela disciplina optada ou a critério destes,
dest , pela coordenação do
programa.
Disciplina CIB 382: Oss pedidos aprovados serão classificados por ordem de
recebimento, respeitando o limite de vagas.

RESULTADO DA SELEÇÃO
O resultado da seleção de alunos especiais será divulgado até o dia 30 de julho de 2021
no site do PPGSAT.
Os candidatos selecionados deverão enviar para o endereço do ppgsat@uesc.br até o
dia 6 de agosto de 2021 os seguintes documentos:
•

•
•
•
•

Ficha de matricula aluno especial com declaração (disponível
disponível no site do
programa
http://nbcgib.uesc.br/ppgsat/files/Ficha_de_matricula_aluno_especial_com_decl
aracao_nv.doc),, devidamente preenchida e assinada;
Fotocópia
otocópia do CPF, RG e título
tí
de eleitor;
Fotocópia de diploma reconhecido de graduação plena ou certificado de
conclusão do curso reconhecido de graduação plena;
Fotocópia do histórico acadêmico de graduação
Fotocópia do documento
ocumento militar (para homens)

