PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA
Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras - Campus Goiabeiras
CEP: 29075-910 –Vitória – Espírito Santo – Brasil
Tel.: +55 (027) 3145 5371
E-mail: pos.economia@ufes.br Website: www.economia.ufes.br

EDITAL 01/2020
Pelo presente edital, o Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal
do Espírito Santo (PPGEco/UFES) torna público o processo seletivo para ALUNO ESPECIAL
no curso de Doutorado em Economia, para o semestre 2020/1, conforme calendário
apresentado neste edital. A UFES enfatiza que a pessoa admitida como Aluno Especial
não é aluno do Curso de Doutorado, mas sim que está cursando componentes
curriculares do Curso nesta condição.

1. DA INSCRIÇÃO
As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio digital, com envio da
documentação para o e-mail da Secretaria de Pós-Graduação: pos.economia@ufes.br ,
conforme item 2, até a data estabelecida no calendário constante no item 9 desse edital.

1.1 Pré-requisito para a inscrição:
a) Para se candidatar à vaga de aluno especial é necessário ser diplomado em
curso de Mestrado reconhecido pelo MEC.

2. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO
O candidato deverá enviar ao email especificado no item 1, acima, cópias dos seguintes
documentos (em formato .pdf, com tamanho máximo de 1MB):
a) Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado (Anexo I);
b) Cópia digital da Carteira de identidade e CPF;
c) Cópia do Diploma do curso de Mestrado reconhecido pelo MEC;
d) Currículo, preferencialmente no formato Lattes/CNPq.
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3. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:

Serão deferidas as inscrições que apresentarem toda documentação prevista no item
3 “DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO” e que cumpram todos os
requisitos descritos neste edital. Aquela inscrição que não apresente toda documentação
ou que não cumpra todos os requisitos descritos neste edital será indeferida.

4. DAS VAGAS

4.1 Será oferecido o total de 04 vagas distribuídas segundo as disciplinas do Curso de
Doutorado do PPGEco a serem ofertadas em 2020/1, conforme quadro a seguir.

Disciplina

Economia do Meio Ambiente,
Sustentabilidade, Eco-inovações e
Regulação Ambiental

Carga horária
(horas)

Créditos

No. de vagas

60

4

4

Prof. Ednilson Felipe
Horário: quartas de 9h às 13h

4.2 Limite de Créditos: O aluno especial poderá cursar, no máximo, 12 créditos totais
conforme o regimento interno do PPGEco. Todavia, este processo seletivo é válido
somente para o semestre 2020/1. Após esse período, caso não tenha atingido o limite de
12 créditos e deseje cursar novas disciplinas, deverá ser aprovado em novo processo
seletivo.

5. ETAPAS DA SELEÇÃO
a) O processo de seleção será composto por (a) análise do currículo e (b) entrevista
realizada pelo professor da disciplina em que o candidato pleitear a vaga, conforme
os critérios estabelecidos no formulário 2, anexo;
b) Estará apto a realizar a matrícula o candidato classificado dentro do número de
vagas das disciplinas para as quais se candidatou. Os demais candidatos
classificados permanecerão na lista de suplência da respectiva disciplina.
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6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados no site www.economia.ufes.br conforme o
calendário deste Edital.
7. DO CALENDÁRIO
Etapa/Atividade

Datas

Período de inscrição

27 a 29/02/2020

Entrevistas

04 e 05/03/2020

Divulgação do Resultado

06/03/2020

Matrícula

09/03/2020 - de 13h às 19h

Início da disciplina

11/03/2020

8. DOS RECURSOS
Os recursos devem estar devidamente fundamentados. A apresentação de recursos em
vista do resultado final deverá ser encaminhada ao professor da disciplina das vagas
oferecidas em até 48 horas após a sua divulgação.
9. OUTRAS INFORMAÇÕES

Site do PPGEco/UFES: www.economia.ufes.br
E-mail: pos.economia@ufes.br
Telefone: (27) 3145 – 5371
Endereço:
Universidade Federal do Espírito Santo
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas
Programa de Pós-Graduação em Economia
Secretaria Unificada de Pós-Graduação – SUPG
Av. Fernando Ferrari, 514, ED II - Campus Universitário, Goiabeiras,
CEP. 29075.910-ES, Brasil.

Vitória, 06 de fevereiro de 2020.
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ANEXO I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA
1. DADOS PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PARA ALUNO ESPECIAL
Nome completo
Endereço
Cidade

Estado:

E-mail
Telefones

Res.:

Celular:

Data nascimento
Documentos

C. Identidade:

CPF:

Graduado em

Ano de conclusão:

Mestrado em

Ano de conclusão:

Matriculado atualmente em
outro curso de graduação ou
pós-graduação?
Atuação profissional
(empresa/instituição/atividade
desenvolvida)

Vitória, _____ de ________________ de _________.

__________________________________________
Assinatura do candidato
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2 . JUSTIFICATIVA DE INTERESSE
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ANEXO II
Ficha de Avaliação
Critérios para Entrevista
Justifique a escolha do candidato à linha de pesquisa pretendida:
• Conhecimento e maturidade para optar pelo PPGEco: o candidato deve demonstrar conhecimento
sobre as demandas exigidas e as oportunidades que envolvem o curso de mestrado/doutorado em
questão;
Qual a disponibilidade de tempo para cursar a disciplina?
• O candidato deve indicar e justificar qual a sua disponibilidade de tempo para se dedicar a vaga
pretendida na disciplina, dentro de 3 opções: 1) Dedicação integral, sem vínculo profissional – 20
pontos; 2) Dedicação integral, com liberação total do seu vínculo profissional durante o curso – 15
pontos; 3) Dedicação parcial, com liberação parcial do seu vínculo profissional
Motivação por fazer a disciplina escolhida:
• Conhecimento e maturidade para optar pela disciplina: o candidato deve demonstrar conhecimento
sobre as exigências e oportunidades de cursar uma disciplina no nível de mestrado/doutorado.
Critérios para Análise do Currículo Lattes
Atividades Acadêmicas:
• Iniciação Científica – 1 ponto/semestre
• Publicação: Resumo em evento – 2,0 pontos/resumo;
• Publicação: Trabalho completo em evento – 3,0 pontos;
• Artigo em periódico e capítulo de livro – 4,0pontos/artigo/capítulo;

Pontos
0 a 10

0 a 20

0 a 20
Pontos
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