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Chamada 01/2017 

 
INGRESSO DE ALUNOS ESPECIAIS 

 
O Coordenador Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias (Agroecologia) - 

PPGCAG do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da Universidade Federal da 
Paraíba, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura de inscrições para o 
MATRÍCULA DE ALUNOS ESPECIAIS, de acordo com as normas desta chamada, considerando 
o que rege o Regimento Geral da UFPB e a Resolução 79/2013 alterada pela Resolução 
34/2014 do CONSEPE/UFPB. 
 
1. Das disposições preliminares 
1.1. Os alunos especiais são aqueles matriculados apenas em disciplinas isoladas; 
1.2. A aceitação de alunos especiais deverá ser aprovada pelo Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Agrárias (Agroecologia), ouvido o docente responsável pela disciplina 
ofertada e solicitada pelo requerente. 
1.2.O aluno especial poderá cursar apenas duas disciplinas por semestre totalizando no 
máximo doze créditos (50% dos créditos necessários para a integralização do curso); 
 
2. Dos requisitos para inscrição 
2.1. Poderão inscrever-se para matrícula como aluno especial profissionais graduados nos 
cursos de nível superior de Licenciatura em Ciências Agrárias, Bacharelado em Agroecologia, 
Bacharelado em Agroindústria, Agronomia, Biologia, Zootecnia, Engenharia Florestal e 
Medicina Veterinária. 
2.2. Estudantes de graduação poderão solicitar matrícula desde que comprovem que são 
concluintes no período em que deseja a matrícula como aluno especial e que sejam 
encaminhados por orientadores credenciados no Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Agrárias (Agroecologia) desde que estes estudantes estejam participando de atividades 
vinculadas a programas acadêmicos da UFPB ou a grupos de pesquisa, ouvido o colegiado do 
PPGCAG. 
 
3. Das Inscrições: 
3.1. O candidato deverá inscrever-se na secretaria do PPGCAG, durante o período de 08 a 09 
de março de 2017 no horário das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30min. 



3.2. O Candidato deverá preencher e entregar o formulário de solicitação de matrícula, que 
se encontra em: http://www.ufpb.br/pos/ppgcag (Documentos/documentos) - Formulário 
de Matrícula – Aluno Especial; 
3.3. Não serão aceitas inscrições por meio postal ou eletrônico. 
3.4. As inscrições homologadas serão publicadas na Secretaria do PPGCAG e no endereço 
eletrônico do Programa (http://www.ufpb.br/pos/ppgcag), de acordo com o cronograma de 
execução, Anexo I desta chamada; 
3.5. Serão destinadas, no máximo quatro vagas por disciplina ofertada. 
3.6. Cada candidato poderá requerer matrícula como aluno especial em no máximo duas 
disciplinas nunca excedendo 12 créditos anuais; 
3.7. As vagas destinadas atenderão as cotas destinadas para ações afirmativas, de acordo 
com a legislação vigente. 
3.8. No ato das inscrições o candidato a aluno especial deverá entregar a seguinte 
documentação: 
a) formulário de matrícula como aluno especial devidamente preenchido e indicando 
disciplinas de interesse para cursar; 
b) documentos pessoais (foto 3x4, RG e CPF); 
c) provar estar em dia com as obrigações militares (para candidatos do sexo masculino) e 
eleitorais. 
d) diploma de graduação ou certificado de conclusão de curso; 
e) certidão de que é aluno regular de graduação e concluinte de acordo com o item 2.2. 
f) Histórico escolar. 
 
4. Das vagas 
4.1. As vagas para alunos especiais serão disponibilizadas de acordo com o quadro abaixo: 
 

Código Disciplina Docente Horário Vagas 

SAGEC0015 
(45 h - 3) 

Processos trofobióticos de 
proteção de plantas 

Marcos Barros de 
Medeiros 

Quinta Tarde 04 

SAGEC0009 
(45 h - 3) 

Tópicos especiais em ciências 
agrárias: Microbiologia e 
bioquímica do solo em 
ambientes de produção 

Thiago Jardelino 
Dias 

Segunda 
Manhã 

04 

SAGEC0014 
(60 h - 4) 

Processos de conservação do 
solo e água em sistemas 

agroecológicos 

Manoel Alexandre 
Diniz Neto 

Sexta Manhã 04 

SAGEC0001 
(45 h - 3) 

Fundamentos antropo-
filosóficos da agroecologia 

Alexandre Eduardo 
de Araújo 

Quarta Manhã 04 

SAGEC0002 
(45 h - 3) 

Metodologia da pesquisa 
Italo de Souza 

Aquino 
Quarta Tarde 04 

SAGEC0008 
(45 h - 3) 

Sistemas agroflorestais 
Alex da Silva 

Barbosa 
Segunda Tarde 04 

SAGEC0006 
(60 h - 4) 

Sistema Agroecológico de 
Produção Vegetal 

Nivânia Pereira da 
Costa 

Terça-Tarde 04 

http://sigaa.ufpb.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?id=1926
http://sigaa.ufpb.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?id=1926


 
5. Da seleção 
5.1. Caso haja número de inscrições superiores ao número de vagas ofertadas por disciplinas, 
serão selecionados os candidatos como maior CRE ou CRA (Coeficiente de Rendimento 
Escolar ou Acadêmico); 
5.2. Em caso de empate, será selecionado o candidato com maior idade. 
5.3. Não há obrigatoriedade do preenchimento das vagas indicadas nesta chamada. 
 
6. Da divulgação dos resultados e recursos 
6.1. O Resultado será publicado na Secretaria do PPGCAG/CCHSA/UFPB na data prevista no 
Cronograma de Execução, ANEXO I, desta chamada e na página: 
http://www.ufpb.br/pos/ppgcag. 
6.2. Os recursos somente serão admitidos se devidamente fundamentados, interpostos nos 
prazos determinados no Cronograma de Execução, ANEXO I, desta chamada e 
exclusivamente protocolados na Secretaria do PPGCAG/CCHSA/UFPB. 
6.3. Os recursos serão analisados pela Coordenação do PPGCAG, que decidirá sobre o 
acolhimento, constituindo-se o Colegiado do PPGCAG como última instância.  
6.4. A decisão final do Colegiado será soberana e definitiva, não cabendo, portanto, recurso 
administrativo contra o resultado da decisão. 
6.5. O resultado dos recursos ficará disponível para consulta individual na Secretaria do 
PPGCAG/CCHSA/UFPB apenas para o impetrante. 
 
7. Das disposições finais  
7.1. Aos alunos especiais não serão concedidos os mesmos direitos de vínculo institucional 
dos alunos regulares. 
7.2. Os casos omissos e as situações não previstas serão analisados pelo Colegiado de Curso 
do PPGCAG/CCHSA/UFPB. 
 

Bananeiras, 06 de março de 2017. 
 
 
 

 
Professor Dr. George Rodrigo Beltrão da Cruz 

Coordenador do PPGCAG 
 

Professor Dr. Manoel Alexandre Diniz Neto 
Vice Coordenador do PPGCAG 
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ANEXO I 

 
CRONOGRAMA DA CHAMADA 

 
Atividades Período Horário Local 

Inscrições 08 e 09/03/2017 
8h00 às 11h00 
e das 13h00 às 

16h30min. 
Secretaria do PPGCAG/CCHSA 

Homologação 
das inscrições 

10/03/2017 10h00 
Secretaria do PPGCAG/CCHSA 

http://www.ufpb.br/pos/ppgcag. 

Recursos 13/03/2017 
8h00 às 11h00 
e das 13h00 às 

16h30min. 
Secretaria do PPGCAG/CCHSA 

Resultado dos 
recursos 

14/03/2017 
13h00 às 

16h30min. 

Secretaria do PPGCAG/CCHSA 

http://www.ufpb.br/pos/ppgcag 

Divulgação do 
Resultado 

15/03/2017 Até às 18h00 
Secretaria do PPGCAG/CCHSA 

http://www.ufpb.br/pos/ppgcag 
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