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OFERTA DE DISCIPLINAS PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 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 2º semestre de 2017.  
 
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), entre os 
dias 14 e 15 de agosto de 2017.  

2. Os formulários de matrícula estão disponíveis no link: https://biodiversidadeanimal.icb.ufg.br/p/11487-
procedimentos-matricula. 
 
3. Não é necessário vir à secretaria do PPGBAN para a realização da matrícula. Os orientadores ou alunos poderão 
encaminhar as fichas (em formato 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 
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. 
 *Parágrafo único. Exceção feita para a disciplina Redação Científica, para a qual terão prioridade os alunos 
do PPGBAN ingressantes no ano de 2016. 
 
 
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 16 e 17 de agosto de 
2017.  

 

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

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).  
 Parágrafo único. Não há oferta de vagas para alunos especiais na disciplina Redação Científica. 
 
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, 13 de julho de 2017 

 

 

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

 

OFERTA DE DISCIPLINAS – PPGBAN – 2017/2 
 

DISCIPLINAS 
1. OBRIGATÓRIA (48 horas - 3 créditos) 

1. Biologia Evolutiva 
Docente: Felipe M. Gawryszewski 

Período: Integral. Quarta a Sexta-feira. 

Data: De 13 a 15 e 20 a 22 de setembro de 2017 

Vagas: Alunos regulares UFG = 20 vagas / Alunos especiais = 05 vagas 

Local: Sala de apoio PPGBAN (ICB 5, piso térreo) 

 

 

OPTATIVAS (32 horas - 2 créditos) 

1. Novas técnicas acústicas em estudos de ecologia e biodiversidade animal 
Docente: Diego Llusia 
Período: Integral. Segunda à Sexta-feira. 

Data: De 04 à 08 de dezembro de 2017. 

Vagas: Alunos regulares UFG = 20 vagas / Alunos especiais = 05 vagas 

Local: Auditório ICB 5 
 

2. Ecologia Comportamental Aplicada à Conservação  
Docente: Alessandro Morais Ribeiro 

Período: Integral. Segundas e terças-feiras. 

Data: De 09 à 17 de outubro de 2017.  

Vagas: Alunos regulares UFG = 20 vagas / Alunos especiais = 05 vagas 

Local: Sala de apoio PPGBAN (ICB 5, piso térreo) 
 

3. Toxicologia Reprodutiva 
Docente: Renata Mazaro-Costa 

Período: Integral. Segundas e terças-feiras. 

Data: De 04 a 15 de dezembro de 2017 

Vagas: Alunos regulares UFG = 20 vagas / Alunos especiais = 05 vagas 

Local: Sala de apoio PPGBAN (ICB 5, piso térreo) 
 

4. Ecologia e conservação da biodiversidade aquática 
Docentes: Fabrício B. Teresa, Dilermando Lima Jr, Renato Bolson Dala Corte, Renato 

Tavares Martins (convidado)  

Período: Integral. Terça à sexta-feira. 

Data: De 03 a 06 de outubro de 2017 

Vagas: Alunos regulares UFG = 10 vagas / Alunos especiais = 10 vagas 

Local: Sala de apoio PPGBAN (ICB 5, piso térreo) 
 

5. Métodos de Estudo em Morfologia Comparada 

Docentes: Karina Simões e Edson Beneti (convidado) 

Período: das 14:00 às 18:00 horas. Quartas e sextas-feiras. 

Data: De 18 de outubro à 17 de novembro de 2017 

Vagas: Alunos regulares UFG = 08 vagas / Alunos especiais = 02 vagas 

Local: Sala de apoio PPGBAN (ICB 5, piso térreo) 
 

6. História Natural e Sistemática de Arthropoda 

Docente: Sarah Siqueira de Oliveira 

Período: Das 8:00 às 12:00 horas. Quartas e quintas-feiras. 

Data: De 27 de setembro a 02 de novembro de 2017. 

Vagas: Alunos regulares UFG = 10 vagas / Alunos especiais = 02 vagas 



Local: Sala de apoio PPGBAN (ICB 5, piso térreo) 

7. Morfologia Interna de Insetos: Estrutura e Função 
Docente: Pedro Vale de Azevedo Brito 
Período: Das 14:00 às 16:00 horas. Quintas-feiras. 

Data: De 24 de agosto a 14 de dezembro de 2017, com alguns horários a combinar.  

Vagas: Alunos regulares UFG = 07 vagas / Alunos especiais = 02 vagas 

Local: Sala de apoio PPGBAN (ICB 5, piso térreo) 

OBS. Não haverá aula em 21/09 
 

8. Macroecologia: padrões e processos da biodiversidade 
Docente: Fabricio Villalobos 

Período: Integral. Segunda à sexta-feira. 

Data: De 16 a 20 de outubro de 2017. 

Vagas: Alunos regulares UFG = 10 vagas / Alunos especiais = 05 vagas 

Local: Auditório ICB 5 
 

9. Tópicos especiais em diversidade animal: Métodos de estatística temporal 
Docente convidado: Bruno Spacek Godoy 

Período: Integral. Segunda à sexta-feira. 

Data: De 20 a 24 de novembro de 2017. 

Vagas: Alunos regulares UFG = 20 vagas / Alunos especiais = 05 vagas 

Local: Auditório ICB 5 

 

10. Redação Científica 
Docente: Paulo De Marco 
Período: Das 14:00 às 18:00 horas. Terças-feiras. 

Data: De 24 de outubro a 12 de dezembro de 2017. 

Vagas: Alunos regulares UFG = 10 vagas  

Local: Sala de apoio PPGBAN (ICB 5, piso térreo).  

 

 

 

 

 

 

 


