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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 
EDITAL 

 
MATRÍCULA ESPECIAL 2019.2 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO ECOLOGIA E EVOLUÇÃO 

MESTRADO  ACADÊMICO 
 

A Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Feira de Santana faz saber que 

as inscrições de Matrícula Especial para Aluno de Pós-Graduação estarão abertas aos portadores de nível 

superior das áreas de Ciências Biológicas e afins, que desenvolvam ou que pretendam desenvolver 

atividades de ensino e/ou pesquisa em Ecologia e Evolução. 

 

 INFORMAÇÕES GERAIS 

Período de Inscrição: de 22/10/2019 até 29/10/2019 

As inscrições serão efetivadas exclusivamente através do email ppgecoevol.uefs@gmail.com  até as 23:59h 

do dia 29/10/2019, horário local. 

 DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO: 
 

Documentos no formato (.jpg) ou (.pdf): 

 Formulário de Inscrição (Anexo); 

 Diploma de graduação ou certificado de conclusão de curso; 

 Histórico de graduação  

 Carteira de Identidade (RG) 

 CPF 

 Certidão de nascimento ou casamento 

 Certidão de Quitação Eleitoral 

 Certificado de reservista (sexo masculino até 45 anos) 

 Curriculum Vitae, no formato Lattes-CNPq (www.cnpq.br) 

 

3. QUADRO DE VAGAS 

 

 

Disciplinas Vagas Professor Característica 

ZOO034 Biogeografia e Filogeografia 
04 Priscila Paixão Lopes Condensada 

ZOO032 Tópicos Avançados em Zoologia IV 04 José Carlos Morante Jr. Condensada 

ZOO005 Diversidade e Ecologia de Peixes 
05 Alexandre Clistenes Santos Condensada 

 ZOO016 Tópicos Avançados em Zoologia I 10 Leonardo Moraes Condensada 

 

Publicado em DOE de  22/10/2019 

mailto:ppgecoevol.uefs@gmail.com
http://www.cnpq.br/


 OBSERVAÇÃO 
 
 O Candidato poderá inscrever-se em até 02 (duas) disciplinas, podendo cursar as duas se 

selecionado; 

 As disciplinas referidas neste edital ocorrerão entre o período de 04/11/2019 a 30/03/2020 e 

informações sobre datas e horários das mesmas, deverão ser consultadas previamente na 

Secretaria do Programa (oferta divulgada em mural). 

 RESULTADO 
 

O resultado está previsto para ser disponibilizado no mural da Secretaria do PPGEcoEvol e na homepage 

do Programa no dia 30/10/2019. 
 

 MATRÍCULA 
 

Os selecionados deverão comparecer à Secretaria do PPGEcoEvol (1º andar do Prédio do LABIO, Sala 

6), pessoalmente ou através de representante munido de procuração simples, no dia 31/10, das 08:30 às 

10:30h, para a entrega da documentação abaixo especificada. Posteriormente a Secretaria entrará em 

contato com os selecionados designando data e horário para efetivação e assinatura da guia de matrícula. 

Perderá o direito à vaga aquele que não apresentar a documentação completa e correta na data e horário 

definidos para entrega. 

Não serão aceitos documentos com pendências ou fora do período definido para matrícula sob pena de 

se convocar o próximo classificado. Para efetuar matrícula, os alunos deverão apresentar cópias dos 

seguintes documentos com seus respectivos originais: 

 

 Diploma de graduação ou certificado de conclusão de curso; 

 Histórico de graduação 

 Carteira de Identidade (RG) 

 CPF 

 Certidão de nascimento ou casamento 

 Título de eleitor e comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral 

 Certificado de reservista (sexo masculino até 45 anos) 

 01 foto 3 X 4 

 Formulário de inscrição/matrícula assinado pelo orientador e entregue na Secretaria do Programa. 
 

 
Feira de Santana, 21 de  outubro de 2019. 

 

 
Silvone Santa Bárbara da Silva Santos 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

 



 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

Programa de Pós-Graduação em Botânica 

Av. Universitária s/n. 44036-900 Feira de Santana - BA 

Tel. (75) 3161-8790   E-mail: botanica@uefs.br 
 

 

FORMULÁRIO INSCRIÇÃO ALUNO ESPECIAL 2019.2 
 
 
Nome 

  
Nível 

 

 
RG (UF) 

  
CPF 

 

 
Endereço completo 

 

 
Cidade/ 
Estado 

  
CEP 

 

 
Telefone 
(DDD) 

  
Celular (DDD) 

 

 
e-mail 

 Contato em caso 
de emergência. 
(nome e telefone) 

 

 

Orientador (assinatura)  

Título do projeto  

Área do CNPq (nome)  Subárea / especialidade do CNPq 
(Nome/Nº.) 

 

Indicar o Laboratório da 
UEFS de maior vínculo 

 

vem solicitar a matrícula na(s) seguinte(s) disciplina(s): 

CÓDIGO DISCIPLINAS CRÉDITOS 

   

   

 TOTAL DE CRÉDITOS NESTA MATRÍCULA:  

 

 
Local/Data 

Feira de Santana,______/ /20_____.  

Assinatura do aluno: 

 


