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EDITAL N.º 07/2019/PPGZOO 
   

Fixa normas de matrículas de alunos especiais para disciplinas vinculadas ao Programa de Pós-Graduação em 

Zootecnia. 

 

O Coordenador do programa de pós-graduação em Zootecnia/UDESC (PPGZOO/UDESC), no uso de suas 

atribuições, com base no REGIMENTO GERAL DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA UDESC, e 

considerando as matrículas de alunos especiais: 

R E S O L V E: 

Art. 1º  Estabelecer o dia 01/08/2019 até 05/08/2019 para solicitação de matrícula, como aluno especial, a 

qual deve ser feita por disciplina. 
I. As solicitações deverão ser entregues junto a secretaria do PPGZOO (no horário: das 13H30M 

às 17H00M, Rua Beloni Trombeta Zanin 680E - Bairro Santo Antônio - Chapecó – SC) e serão 

analisadas pela coordenação, que deliberará sobre a solicitação. As solicitações poderão ser 

feitas por terceiros com procuração. 

II. Cada aluno especial pode solicitar, no máximo, duas disciplinas a serem cursadas no segundo 

semestre de 2019, entre as disponibilizadas no Quadro 1. 

III. As inscrições serão disponibilizadas, prioritariamente, para acadêmicos matriculados em outros 

cursos de mestrado, posteriormente terá preferência acadêmicos graduados em cursos de 

Zootecnia ou áreas afins. 

Parágrafo único: Caso o número de solicitações para disciplina seja superior ao número de 

vagas, terão prioridade: 1º candidato que não cursou nenhuma disciplina do PPGZOO; 2º 

candidatos com maior idade. 

Art. 2º  Estabelecer que as solicitações de matrícula como aluno especial deverão estar acompanhadas dos 

seguintes documentos impressos: 

I - Cópia do Diploma, ou do Certificado de Conclusão, do Curso de Graduação (Reconhecido pelo 

MEC); 

II - Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação (Reconhecido pelo MEC); 

III - RG e CPF com respectivos documentos comprobatório (frente e verso). 

IV - Comprovante de vínculo com outro programa de Pós-graduação, se o candidato desejar ter 

prioridade na seleção para vaga de aluno especial.  

V - Ficha de inscrição, preenchida e assinada (Anexo 1). 

Art. 3º  Estabelecer o dia 06/08/2019 o prazo para divulgação dos alunos especiais com solicitações 

deferidas (mural do PPGZOO ou outra ferramenta que a coordenação considerar pertinente). 

Art. 4º  Estabelecer os dias 07/08/2019 como data para que os solicitantes efetuem a matrícula nas 

disciplinas deferidas por esse edital. As Matrículas “obrigatoriamente”, serão presenciais e 

deverão ser realizadas junto a Secretaria de Ensino de Pós-Graduação do Centro de Educação 

superior do Oeste, no horário: das 13:30h às 17:30h (Rua Beloni Trombeta Zanin 680E - Bairro 
Santo Antônio - Chapecó – SC). Na ocasião os candidatos deverão reapresentar os documentos do 

Art. 2. e os mesmos digitalizados. 

Art. 5º  Estabelecer o dia 08/08/2019 como data de início das aulas, para os matriculados sobre o regime de 

matrícula especial. 

Art. 6º  Estabelecer que os procedimentos de pedido e de matrícula, acima citados, também poderão ser 

efetivados por procurador. 

Art. 7º  Estabelecer que os candidatos à vaga de aluno especial, com inscrições deferidas, no PPGZOO 

devem enviar a documentação solicitada no Art 2 digitalizada por E-mail 

(patricia.udesc@gmail.com), no dia 07/08/2019, para efetivação da matrícula. 

Art. 8º  Publique-se para conhecimento dos interessados. 
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Quadro 1: Disciplinas, número de créditos, carga horária, data e horário, assim como número de vagas 

disponibilizadas para matrícula de aluno especial no primeiro semestre de 2019. 

  
Disciplinas Créditos Carga horária 

disciplina 

Dia da Semana e Horário Número de 

vagas 

Biologia Molecular 

Aplicada à Zootecnia 

3 45 Segunda-feira (tarde) 2 

Produção avícola 3 45 Sexta-feira (manhã) 3 

Produção de suínos  2 30 Quinta-feira (manhã) 2 

Microbiologia 

Aplicada à Zootecnia 

3 45 Disciplina ministrada à distância por 

videoconferência. No dia 08/08 

(quinta) as 15:10h haverá o primeiro 

encontro para organização do 

cronograma. 

5 

Seminários 2 30 Terça-feira (manhã) 2 

 

 

 

Chapecó, 01 de agosto de 2019. 

 

Diovani Paiano 

Coordenador o PPGZOO – UDESC Oeste 
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ANEXO 1 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO ALUNO ESPECIAL PPGZOO 

 

 

Nome: _________________________________________________ 

RG e CPF: ______________________________________________ 

Graduação_______________________________________________ 

Possui vínculo com Pós-graduação: (   ) sim     (   ) não. Se sim, qual _______________________ 

 

 

Disciplinas solicitadas, em ordem de preferência: 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

 

 

Justificativa para solicitação de aluno especial no PPGZOO: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________ 

Assinatura do solicitante 

 

 


