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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 Meio Ambiente - PPGM – 2021.1 

 

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 Meio Ambiente - PPGM, de caráter interdisciplinar, estarão abertas aos 

portadores de diploma de nível superior e/ou certificado de conclusão de nível superior 

(brasileiros ou estrangeiros) de duração plena em diferentes áreas de formações com aderência 

com as áreas das Ciências Ambientais e Modelagem Ambiental e da Terra. De acordo com a 

Resolução Consepe 104/2020, as atividades acadêmicas presenciais no âmbito da Pós-

graduação permanecerão suspensas atendendo às determinações das respectivas autoridades 

(Decretos Nº 19.528 e 19529 DE 16/03/2020, Plano de Contingência da UEFS diante da 

Pandemia Causada pelo Novo Coronavírus). O processo de inscrição será realizado no período 

de 01 a 28 de março de 2021. 

 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

Período de inscrição:  

As inscrições serão realizadas por meio do envio de arquivos únicos em formato pdf para o 

formulário de inscrição disponível em: https://forms.gle/GUYqZxTY8J5KYbiz8 

 

Os pedidos de inscrição em disciplinas, como aluno especial, serão recebidos a partir do dia 01 

de março de 2021 até o dia 28 de março de 2021. 

 

2. DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ARQUIVO ÚNICO DE INSCRIÇÃO: 

1. Cópias dos seguintes documentos: 

❖ 01 foto 3 X 4 (recente);  

❖ Cédula de Identidade ou Passaporte (para candidatos estrangeiros); 

❖ CPF (para candidatos brasileiros);  

https://forms.gle/GUYqZxTY8J5KYbiz8


 

 

❖ Diploma da Graduação ou Certificado de Conclusão de Curso e Histórico Escolar do 

curso da graduação; 

❖ Curriculum vitae da Plataforma Lattes, atualizado  

 

3. QUADRO DE DISCIPLINAS OFERTADAS 

 

Código Nome da Disciplina CH. Vagas 

MCTA 043 Estatística Aplicada I 60 05 

MCTA 040 Redação de Artigos 30 05 

MCTA 015 Sensoriamento Remoto 60 05 

MCTA 014 Sistema de Informações Geográficas  60 05 

MCTA 020 Terra em Transformação 60 05 

MCTA 050 Cartografia Participativa 60 05 

MCTA 031 Cartografia Digital 60 05 

MCTA039 Sistema de águas continentais  60 05 

MCTA047 Ecossistemas Costeiros 60 05 

MCTA 012 
Tópico Especial em Modelagem I – Seres, 

espaço e tempo - Fundamentos da análise 

epidemiológica de dados 

30 05 

MCTA 033 Geoquímica ambiental 60 05 

 

 

4. OBSERVAÇÕES 

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

somente 2 (duas), caso seja selecionado.  

b) As disciplinas devem ser listadas por ordem de prioridade dentro do formulário. 

c) No segundo semestre poderão ser disponibilizadas outras disciplinas para aqueles que só 

cursarem uma no primeiro semestre; 

d) Não será aceita documentação com pendência; 

e) As ementas das disciplinas estão disponíveis no site <http://ppgm.uefs.br/estrutura-

curricular> 

f) A quantidade de vagas ofertadas pode ser alterada em função da matrícula dos discentes 

regulares. 

g) Os horários das disciplinas serão divulgados posteriormente  

h) O semestre letivo de 2021.1 deve iniciar em 17 de abril de 2021. 

i) Todas as disciplinas serão realizadas de forma remota via Google Meet e com auxílio de 

outras ferramentas como o Google Classroom. 

http://ppgm.uefs.br/estrutura-curricular
http://ppgm.uefs.br/estrutura-curricular


 

 

 

5. RESULTADO 

O resultado será disponibilizado no site do PPGM (http://ppgm.uefs.br/) (aba Editais-

Resultados), a partir de 07 de abril de 2021. 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Administração do PPGM através do e-mail 

selecaoppgm@uefs.br . 

 

6. ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA DOS CANDIDATOS 

SELECIONADOS 

 

Os candidatos selecionados deverão encaminhar a documentação abaixo especificada para e-

mail (selecaoppgm@uefs.br), na data a ser marcada. 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 indicada. 

 

Deverão ser encaminhados: 

- Ficha de Cadastro DAA (através do link: http://ppgm.uefs.br/ficha-cadastral); 

-01 foto 3x4; 

- Diploma de graduação ou Certificado de Conclusão de Curso (validade 1 ano); 

- Histórico Escolar da graduação; 

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

- Documento de Identidade (Civil ou Carteira Profissional); 

- CPF; 

- Certificado de quitação com a Justiça Eleitoral; 

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

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Os Casos omissos neste Edital serão decididos pela Coordenação do Programa. 

 

 

 Feira de Santana, 24 de fevereiro de 2021. 

 

Silvone Santa Bárbara da Silva 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

http://ppgm.uefs.br/
mailto:selecaoppgm@uefs.br
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