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EDITAL DE SELEÇÃO No 01 2019 
 

SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS PARA DISCIPLINAS DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOLOS E QUALIDADE DE 

ECOSSISTEMAS 

 
Este edital tem como objetivo a abertura das inscrições para a seleção de alunos especiais 

para o segundo semestre do ano de 2019 (Turma 2019.2) nas disciplinas listadas 

oferecidas pelo Programa de Pós-Graduação em Solos e Qualidade de Ecossistemas, 

(PPGSQE) conforme as regras estabelecidas abaixo. 

 

1. Informações Gerais 

 

Definição: Alunos especiais - Aluno não matriculado regularmente no curso de Mestrado 

Acadêmico em SOLOS E QUALIDADE DE ECOSSISTEMAS que, em decorrência de 

processo seletivo específico, tem o benefício de cursar disciplinas ofertadas pelo PPGSQE, 

conferindo-lhe o direito de creditação curricular, sem direito ao título e sujeito às normas 

do Regimento Interno do PPGPSQE. 

 

Público: Poderão ser admitidos candidatos portadores de diploma do ensino superior em 

Ciências Agrárias, Ciências Biológicas ou em áreas afins, bem como graduandos cursando 

o último semestre dos cursos de Agronomia, Engenharia Florestal, Biologia, Engenharia 

Sanitária e Ambiental e Agroecologia. 

 

Disciplinas/vagas a serem oferecidas em 2019.2 para alunos especiais: 

 

A matrícula do Aluno Especial em uma determinada disciplina será condicionada à 

existência de aluno regular matriculado. Caso não tenha vaga disponível para aluno 

especial, o candidato selecionado poderá optar por outra disciplina oferecida no semestre. 

O Colegiado do PPGSQE fará a análise e ajustes necessários.  

 

SCCA777 - Fertilidade do Solo - Turma 01 (02 vagas) 

SCCA644 - Manejo e Conservação de Solos Tropicais - Turma 01 (02 vagas) 

SCCA 642 - Geoquímica Ambiental (02 vagas) 

SCCA 510 - Biologia do Solo (02 vagas) 

SCCA648 - Recuperação de Áreas Degradadas - Turma 01 (02 vagas) 

SCCA653 - Solos e Qualidade dos Ecossistemas - Turma 01 (02 vagas) 

SCCA619 - Tópicos Especiais em Ciência do Solo I - Turma 01 (02 vagas) 

 

2. Seleção 

 

Período de Inscrição: 16 a 18 de julho de 2019 (até as 16h00 do dia 18/07/2019) 

Divulgação dos Resultados: 19 de julho de 2019 (até às 17h00).  

Local: Mural e página do PPGSQE: http://www.ufrb.edu.br/pgsolos 

Data da matrícula: 29 de julho de 2019 
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3. Documentos Necessários: 

- Cópia do diploma de graduação ou declaração do colegiado do curso de graduação de 

que é aluno concluinte; 

- Cópia do CV Lattes (www.cnpq.br) atualizado e documentado; 

- Cópia dos documentos de RG e CPF; 

- Cópia do histórico escolar atualizado; 

- Ficha de inscrição devidamente preenchida conforme modelo anexado ao edital 

(http://www.ufrb.edu.br/pgsolos). 

 

Entrega dos Documentos: 

Os documentos, para a inscrição de alunos especiais deverão ser entregues na secretaria do 

PPGSQE e deverão ser obrigatoriamente encadernados.  

 

Endereço:  

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Solos e Qualidade de Ecossistemas 

Campus de Cruz das Almas, BA, 44380-000 

Email: pgsolos@ufrb.edu.br; Fone: (75) 3621-3120 

 

4. Critérios de Seleção: 

A seleção de alunos especiais para disciplinas do PPGSQE será com base nos seguintes 

critérios: (1) análise do CV lattes; (2) histórico escolar. 

 

5. Observações: 

1. No processo de inscrição, o(a) candidato(a) deve tomar conhecimento e estar de acordo 

com o conteúdo do edital; 

2. A aprovação na Seleção para Alunos Especiais não garante a aprovação do(a) 

candidato(a) como aluno(a) regular; 

3. A admissão do(a) Aluno(a) Especial terá validade máxima de dois semestres letivos 

consecutivos, podendo o(a) aluno(a) cursar até 02 (duas) disciplinas por semestre; 

4. É vedado o trancamento de matrícula ao(à) Aluno(a) Especial. O(A) aluno(a) que assim 

proceder, ou abandonar a disciplina, ficará impossibilitado(a) de ser admitido(a) no 

PPGSQE por um período de 3 anos. 

5. Se o(a) aluno(a) especial for reprovado(a) em qualquer disciplina, o(a) mesmo ficará 

impossibilitado(a) de matricular-se nesta ou em qualquer outra disciplina do Programa 

como aluno(a) especial; 

6. Casos omissos neste edital serão tratados de acordo com as regras descritas no 

Regimento Interno do PPGSQE e Comissão de Seleção do PPGSQE. 

 

Cruz das Almas, 12 de julho de 2019 

 

 

 

Prof. Dr. Júlio César Azevedo Nóbrega 

Coordenador do PPGSQE 
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