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SELEÇÃO DE ALUNOS NÃO REGULARES PARA O PPGCEA
2020/02
Disciplinas disponíveis para inscrição:
- CEA004 - Processos Anaeróbicos – até 05 vagas.
- CEA012 - Tópicos Especiais em Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos – até 05 vagas.
- CEA013 - Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos – até 05 vagas.
- CEA017 - Tópicos Especiais em Tratamento de Águas Residuárias – até 05 vagas.
Graduação exigida:
CEA012 e CEA013 - Ciências Exatas e da Terra (incluindo Bacharelado em Ciência e Tecnologia) /
Ciências Agrárias / Engenharias.
CEA004 e CEA017 - Ciências Exatas (incluindo Bacharelado em Ciência e Tecnologia) / Ciências
Biológicas / Biotecnologia Engenharias.

* Horário de oferecimento disponível na página do Programa: http://www.unifal-mg.edu.br/ppgcea/
Data e procedimento para inscrição: 24 a 26/08/2020 – envio para o email: ppgcea.unifal@gmail.com de
versão digital dos seguintes documentos:
- Formulário de inscrição de aluno especial em disciplinas;
- Histórico escolar do curso de graduação;
- Carteira de identidade e CPF;
- Currículo lattes em formato pdf. documentado (anexar comprovações das informações do Lattes).

Critérios de Seleção: A seleção de alunos não regulares será feita a partir da análise de currículo
obedecendo aos mesmos critérios, para análise de currículo, do último edital de seleção de alunos
regulares.
Resultado: 27/08/2020.
Início das aulas: De acordo com o calendário do programa.
OBS: Cada aluno só poderá se inscrever em duas disciplinas e só serão aceitos alunos em disciplinas que
tenham ao menos um aluno regular inscrito. Será ainda respeitado o número de 20 alunos por disciplina,
de forma que o número de alunos não regulares dependerá do número de alunos regulares.
A concessão de nova inscrição como estudante não-regular estará condicionada à aprovação na (s)
disciplina (s) já cursada (s) com conceito A ou B.

