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OFERTA DE DISCIPLINAS PARA O 1º SEMESTRE DE 2018 PARA ALUNOS REGULARES E ESPECIAIS 

 
A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal, do Instituto de Ciências Biológicas da 
Universidade Federal de Goiás (PPGBAN-ICB-UFG), nos termos da Resolução CEPEC no. 1403, vem tornar público aos 
interessados em cursar disciplinas do PPGBAN ofertadas para o 1º semestre de 2018.  
 
PARA ALUNOS REGULARES:  
1. Alunos regulares (PPGBAN e outros PPGs da UFG) deverão realizar suas matrículas nas disciplinas apresentadas no 
Anexo I deste edital, através do e-mail posbiodan@gmail.com (com cópia para rodrigodaud36@gmail.com / 
brito.dan@gmail.com), entre os dias 27 e 28 de fevereiro de 2018.  

2. Os formulários de matrícula estão disponíveis no link: https://biodiversidadeanimal.icb.ufg.br/p/11487-
procedimentos-de-matricula-2018 
 
3. Não é necessário vir à secretaria do PPGBAN para a realização da matrícula. Os orientadores ou alunos poderão 
encaminhar as fichas (em formato doc ou pdf) para os endereços eletrônicos informados nas mesmas. 
 
4. As fichas deverão estar devidamente assinadas. 
 
5. Alunos regulares da UFG (do PPGBAN e de outros programas da UFG) devem enviar somente a ficha (em formato 
doc ou PDF); 
 
6. Alunos regulares do PPGBAN, mesmo que não façam disciplinas ou estágio docência, deverão fazer matrícula. 
Neste caso, deverão assinalar na ficha a opção “Desenvolvimento da Dissertação”; 
 
7. As matrículas homologadas irão respeitar o número de vagas oferecidas para os alunos regulares em cada 
disciplina (vide Anexo I).  
 
8. Critérios de seleção. A homologação das matrículas de alunos regulares em disciplinas do PPGBAN obedecerá a 
seguinte ordem de priorização: (1º) Alunos regulares do PPGBAN, com prioridade para aqueles que possuem maior 
quantidade de créditos a cumprir e (2º) Alunos regulares de outros PPGs da UFG, com prioridade para aqueles com 
ano de ingresso mais antigo no PPG. Em caso de empate, será realizado sorteio de vagas para ambos os alunos 
regulares do PPGBAN e de outros da UFG. 
  
 
PARA ALUNOS ESPECIAIS  
9. A modalidade “aluno especial” é destinada aos portadores de diploma de curso superior que desejam se 
matricular em disciplinas isoladas no Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal, sem pretensão ao 
título de Mestre. Também serão considerados alunos especiais àqueles matriculados em programas de pós-
graduação stricto sensu de outras instituições (externas à UFG). Para estes alunos será fornecida, ao final do 
semestre letivo, uma declaração de aproveitamento na disciplina com a nota, carga horária e frequência obtida, 
bem como a ementa e conteúdo programático da disciplina. 

 

10.  Alunos especiais poderão cursar um total de 02 (duas) disciplinas no Programa, sendo somente 01 (uma) por 
semestre, sucessivos ou não.  
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11. Alunos especiais deverão realizar suas matrículas nas disciplinas apresentadas no Anexo I deste edital, através 
do e-mail posbiodan@gmail.com (com cópia para rodrigodaud36@gmail.com), entre os dias 01 e 02 de março de 
2018.  

 

12. O formulário de matrícula para aluno especial está disponível no link: 
https://biodiversidadeanimal.icb.ufg.br/p/11487-procedimentos-de-matricula-2018. 
 

13. Além da ficha, os alunos especiais deverão enviar cópias dos documentos solicitados na ficha (em dois arquivos 
no formato PDF, um para ficha e outro para os documentos). 
 
14. As matrículas homologadas irão respeitar o número de vagas oferecidas para os alunos especiais em cada 
disciplina (vide Anexo I).  
 
15. Critérios para seleção. A homologação para matrícula de alunos especiais em disciplinas do PPGBAN obedecerá 
a seguinte ordem de priorização: (1º) Alunos matriculados em cursos de Doutorado; (2º) Alunos matriculados em 
cursos de mestrado e; (3º) profissionais portadores de diplomas de curso superior. Em caso de empate, será 
realizado sorteio das vagas. 

 
 

Goiânia, 22 de fevereiro de 2018 

 

 

Prof. Dr. Rodrigo Damasco Daud 
Coordenador do PPG Biodiversidade Animal – ICB/UFG 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:posbiodan@gmail.com
mailto:rodrigodaud36@gmail.com
https://biodiversidadeanimal.icb.ufg.br/p/11487-procedimentos-de-matricula-2018


ANEXO I. 

 

OFERTA DE DISCIPLINAS – PPGBAN – 2018/1 
 

 

DISCIPLINAS 

1. OBRIGATÓRIAS (48 horas - 03 créditos) 

1. Fundamentos de Taxonomia Zoológica  
Docentes: Arthur Anker, Natan Maciel, & Sarah Siqueira de Oliverira 
Período: 22 de maio à 03 de julho de 2018, exceto dia 26 de junho  

Dia da semana: Terça-Feira  

Horário: Das 8:30 hs às 17:30 hs. 

Total de vagas: 10 

Vagas alunos especiais: 03 

2. Métodos estatísticos 
Período: 05 de abril à 07 de junho de 2018 

Dia da semana: Quinta-feira 

Horário: 14:00 às 18:00 hs 

Total de vagas: 15 

Vagas alunos especiais: sem vagas para alunos especiais 

3. Delineamento Experimental 
Docente: Fausto Nomura 

Período: 07 de março à 13 de abril de 2018 

Dias da semana: Quarta-feira e Sexta-Feira 

Horário: 08:00 às 18:00 hs 

Total de vagas: 15 

Vagas alunos especiais: 08 

 

OPTATIVAS (32 horas - 02 créditos) 

1. Biologia Celular de Invertebrados e vertebrados 
Docentes: Simone Saboia e Thiago Rocha 

Período: 28 de maio à 16 de julho de 2018 

Dia da semana: Segunda-Feira 

Horário: 08:00 às 12:00 hs 

Total de vagas: 20 

Vagas alunos especiais: 10 

2. Ecotoxicologia e Saúde Ambiental 

Docentes: Simone Saboia e Thiago Rocha 

Período: 02 de abril à 25 de abril de 2018 

Dias da semana: Segunda-Feira e Quarta-Feira 

Horário: 14:00 às 18:00 hs 

Total de vagas: 15 

Vagas alunos especiais: 05 

3. Biomonitoramento e bioindicação usando insetos 
Docentes: Walter Araújo 

Período: 25 à 29 de junho de 2018 

Dias da semana: Todos dos dias (condensada) 

Horário: 08:00 às 18:00 hs 

Total de vagas: 20 

Vagas alunos especiais: 10 

4. História Natural e Sistemática de Répteis 

Docente: Willian Vaz  
Período: 07 à 18 de maio de 2018 

Dias da semana: Todos dos dias (condensada) 

Horário: 14:00 às 18:00 hs 



Total de vagas: 20 

Vagas alunos especiais: 10 

5. Interação Artrópode-planta 

Docente: Rodrigo Damasco Daud 

Período: 15 de março à 17 de maio de 2018 

Dia da semana: Quinta-Feira 

Horário: 09:00 às 12:00 hs 

Total de vagas: 20 

Vagas alunos especiais: 10 
 

 


