
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS – PPGCA

EDITAL PPGCA 002/2020

INSCRIÇÃO EM DISCIPLINA ISOLADA

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias,  Campus Sete
Lagoas, da Universidade Federal de São João del-Rei, no uso de suas atribuições e na
forma do seu Regimento Interno, comunica os procedimentos e datas para solicitação de
inscrição  em disciplina  isolada  para  o  período  remoto  emergencial  (PER),  segundo
semestre de 2020.

1 - Informações gerais:

1.1  -  São  considerados  alunos(as)  especiais  aqueles(as)  que,  não  sendo  alunos(as)
regulares do Curso, têm matrícula em uma ou mais unidades curriculares no Curso.

1.2 - Alunos(as) na modalidade Especial não são candidatos(as) ao título de Mestre em
Ciências Agrárias.

2 - Disciplinas e vagas

O(a) candidato(a) a inscrição em disciplina isolada poderá solicitar inscrição em uma ou
mais unidades curriculares do curso.

CÓDIGO DA DISCIPLINA DISCIPLINA VAGAS

PCA08 Dinâmica da Água no Sistema Solo-Planta-Ambiente 03

PCA19 Química e Fertilidade do Solo 04

*  Para cursar essa disciplina os(as) candidatos(as) deverão:  (1)  apresentar uma carta
com  o(s)  objetivo(s)  a  ser(em)  alcançado(s)  com  a  participação  na  disciplina;  (2)



apresentar  comprovante  do  último  treinamento  em  estatística  realizado  (curso,
disciplina, etc.).

2.1 - Horário e Calendário letivos

O quadro de horário das disciplinas para o PER , segundo semestre de 2020 está 
disponível em: 
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/ppgca/HORARIO_1PER(1).pdf

O Calendário está disponível em: 
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/ppgca/CALENDARIO
%20%201%20PER.pdf

3 - INSCRIÇÃO

3.1 - Data: 10 de setembro de 2020

3.2 - Local:   https://ufsj.edu.br/ppgca/edital_disciplinas_isoladas_per_22020.php  

3.4 - Procedimentos (por disciplina)

a) Formulário de Inscrição 

b) Currículo Plataforma Lattes

c) Histórico Escolar da Graduação

Obs.: No dia 14/09/2020, àqueles(as) que tiverem sua inscrição deferida, deverão fazer
sua matrícula eletronicamente, no sítio do PPGCA, preencher o formulário de matrícula
e encaminhar os seguintes documentos: Diploma de graduação ou atestado de conclusão
de Curso Superior; Histórico Escolar da Graduação; Carteira de identidade; Certidão de
nascimento ou casamento; CPF; Título de eleitor e comprovante de estar em dia com as
obrigações eleitorais; Certificado de reservista ou comprovante de estar em dia com as
obrigações do Serviço Militar (somente para candidatos do sexo masculino).

Caso o(a) candidato(a) selecionado(a) não apresente, esses documentos indicados
acima, a inscrição será cancelada.

4 - Critérios de seleção:

A solicitação de inscrição em unidade curricular isolada será analisada pelo(a) professor
(a)  responsável  pela  disciplina,  onde  o(a)  mesmo(a)  definirá  pelo  deferimento  ou
indeferimento do pedido, tendo em vista: 

a. Disponibilidade de vagas; 

b. Análise do currículo.
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c. Coerência da justificativa do pedido de inscrição.

5- Resultado

O resultado da solicitação de inscrição, em unidade curricular isolada, será divulgado no
dia  11/09/2020 no  sítio  eletrônico:
https://ufsj.edu.br/ppgca/edital_disciplinas_isoladas_per_22020.php

Sete Lagoas, 10 de setembro de 2020.

José Carlos Moraes Rufini
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias

Campus Sete Lagoas
Universidade Federal de São João del-Rei/UFSJ


