UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA AMBIENTAL

EDITAL - PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ALUNOS ESPECIAIS AO PPGOAM
2017/1
O Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Ambiental – PPGOAM – da Universidade
Federal do Espírito Santo torna público o Processo Seletivo como Aluno Especial para o
primeiro semestre de 2017. As inscrições serão feitas no período de 20 a 21 de março de
2017 na secretaria do PPGOAM (Base Oceanográfica – UFES, Santa Cruz, Aracruz),
conforme expediente do PPGOAM: 9h às 15hs.
Os interessados deverão seguir os seguintes procedimentos:
1. Redigir um requerimento sucinto (redação livre) endereçado à Coordenação do PPGOAM,
requisitando matrícula enquanto Aluno Especial nas disciplinas e apresentando justificativa que
indique o interesse em cursá-las.
2. Preencher formulário de inscrição (disponibilizado no site do PPGOAM) e relacionar as
disciplinas ofertadas para o semestre 2017/1 por ordem de preferência. As disciplinas
disponíveis para matrícula são: Introdução à Oceanografia Física, Dinâmica Física dos
Oceanos, Sedimentação Marinha, Mapeamento de Habitats Marinhos e Monitoramento
Ambiental Marinho.
3. Anexar ao requerimento um currículo resumido, preferencialmente no modelo plataforma
Lattes, cópias de diploma de graduação/mestrado ou declaração de finalista ou de conclusão
de curso de graduação/mestrado, CPF e identidade.
As vagas serão oferecidas para cada disciplina (não é obrigatório o preenchimento de todas as
vagas), cujo preenchimento fica a critério do professor responsável pela matéria que poderá, de
acordo com o número de vagas e os documentos apresentados, aceitar ou não o aluno para
cursar a disciplina. Para o conhecimento da ementa das disciplinas o candidato poderá
consultar
o
sítio
do
PPGOAM:
http://www.oceanografia.ufes.br/posgraduacao/PPGOAM/disciplinas .
O PPGOAM enviará um e-mail aos inscritos, no dia 23/03/2017, informado os alunos
selecionados.
Os candidatos não selecionados deverão retirar seus documentos na Secretaria do Programa
até 30 dias após a publicação dos resultados. Os documentos não retirados serão descartados.
A matrícula dos selecionados será feita nos dias 27 e 28 de março de 2017, no horário de 9h às
15h.
Outras informações poderão ser obtidas pelo e-mail oceanografiaambiental@gmail.com
Prof. Dr. Renato David Ghisolfi
Coordenador – PPGOAM/UFES
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