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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 

Edital para Matrícula Especial do Programa de Pós-Graduação em Modelagem em 

Ciências da Terra e do Ambiente - PPGM - 2019 

 

A Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Feira de 

Santana faz saber que as inscrições para matrícula especial no curso de Mestrado em 

Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente - PPGM, de caráter interdisciplinar, estarão 

abertas aos portadores de diploma de nível superior, no período de 25/07/2019 a 18/08/2019. 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

Período de inscrição: 25/07/2019 a 18/08/2019. 

As inscrições serão realizadas por meio do envio de um arquivo único em formato pdf 

para o email. <selecaoppgm@gmail.com>. 

 

2. DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ARQUIVO ÚNICO DE INSCRIÇÃO: 

1. Ficha de Cadastro devidamente preenchida (anexo 1) e no site ppgm.uefs.br, menu 

“Processo seletivo; 

2- Ofício justificando as disciplinas selecionadas.  

3- Cópias dos seguintes documentos: 

 01 foto 3 X 4 (recente);  

 Cédula de Identidade; 

 CPF;  

 Diploma da Graduação e Histórico Escolar do curso da graduação; 

 curriculum vitae da Plataforma Lattes, atualizado e comprovado 

 Procuração autorizando representante a realizar inscrição do candidato, se for o 

caso. 
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3. QUADRO DE DISCIPLINAS 

 

Código Nome da Disciplina CH. Vagas 

MCTA003 -  Análises Quantitativas 

Espaciais 

60 03 

MCTA016 -  Processamento Digital de 

Imagens 

60 02 

MCTA018 -  Modelagem em Ambiente SIG 60 02 

MCTA021 -  Ecologia de Paisagens 60 02 

MCTA027 -  História Ambiental 60 04 

MCTA031 -  Cartografia Digital 60 04 

MCTA033 -  Geoquímica Ambiental 60  

03 

MCTA044 -  Estatística Aplicada II 60 03 

MCTA045 -  Sistemas Complexos Aplicado 

às Ciências Naturais e da 

Terra I 

60 03 

MCTA047 -  Ecossistemas Costeiros 60 04 

 

 

 

4. OBSERVAÇÕES 

A) O candidato poderá inscrever-se em até 04 (quatro) disciplinas, podendo cursar apenas 

02 (duas), se selecionado. No segundo semestre poderão ser disponibilizadas outras disciplinas 

para aqueles que só cursarem uma no primeiro semestre; 

B) Não será aceita documentação com pendência; 

C) Todos os documentos listados no item 2 devem ser enviados para o email 

selecaoppgm@gmail.com;  

D) As ementas das disciplinas estão disponíveis no site <ppgm.uefs.br> 

E) A quantidade de vagas ofertadas pode ser alteradas em função da matricula dos 

discentes regulares. 

 

5. RESULTADO 

O resultado será disponibilizado na Secretaria do PPGM e na página da UEFS a partir de 

20/08/2019. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Administração do PPGM pelo telefone (75) 

3161-8807 ou através do e-mail ppgm@uefs.br. 
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6. MATRÍCULA 

 

Os selecionados deverão comparecer à Secretaria do PPGM pessoalmente ou através de 

representante munido de procuração, na data a ser marcada pela mesma para a entrega da 

documentação abaixo especificada e para efetivação da matrícula. Não serão aceitos 

documentos rasurados, com divergência de datas, de dados ou com qualquer outra divergência 

e/ou estado que comprometa sua legibilidade. Perderá o direito à vaga aquele que não apresentar 

a documentação completa e correta até a data definida para matrícula. 

Deverão ser entregues, no ato da matrícula, originais e cópias de toda a documentação 

ou cópias já autenticadas em cartório: 

- Diploma de graduação; 

- Histórico Escolar da graduação; 

- Certidão de Nascimento ou Casamento (obrigatória para estado civil casado); 

- Documento de Identidade (Civil ou Carteira Profissional); 

- CPF; 

- Título de Eleitor; 

- Comprovante de votação da última eleição ou Certificado de quitação com a Justiça 

Eleitoral; 

- Certificado de Reservista (somente para selecionados do sexo masculino até 45 anos); 

- 01 foto 3x4 ; 

 

 Feira de Santana, 23 de julho de 2019. 

 

 
 Silvone Santa Bárbara da Silva 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação  

 



 

ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO –  Matrícula Especial  

Nome do candidato  

Data de nascimento  CPF  

Identidade  Órgão  Data de expedição  

Nome do pai  
Nome 
da mãe  

Endereço completo  

Cidade/Estado  CEP  

Telefone residencial  Celular  

Telefone comercial  e-mail  

Curso de graduação  

Instituição  Ano de conclusão  

Disciplinas:  

Portador de 
necessidades especiais 
(especificar condições 
para a realização da 
prova) 

 

Possui vínculo 
empregatício?   (      ) sim              (      ) não 

Carga 
horária 

 

Especificar a 
empresa/entidade ao 
qual está vinculado (se 
possuir vínculo 
empregatício) 

 

 

Feira de Santana-BA, ____________/___________________________/_____________ 

 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura do candidato 

 
 

 

 
 
 
 
 

 


