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EDITAL Nº 005/2017 – PCTA
INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE ALUNO ESPECIAL

1. Informações gerais
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos
(PCTA), do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias, da Universidade Federal do Espírito
Santo, torna público o Edital de Inscrição e seleção de aluno especial, para o segundo
semestre letivo de 2017.
2. Da inscrição
2.1. Estão habilitados à inscrição os portadores de títulos de Graduação nas áreas de
Ciências Agrárias, Ciências Exatas, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e áreas afins.
2.2. As inscrições deverão ser realizadas no dia 02 de agosto de 2017.
2.3. A relação de vagas de cada disciplina consta no Anexo I, integrante deste Edital.
2.4 O candidato poderá realizar inscrição em no máximo 02 (duas) disciplinas.
2.5. Para inscrição o candidato deverá entregar os seguintes documentos:
-

Requerimento de inscrição aluno especial em formulário específico disponível
em http://www.cienciaetecnologiadealimentos.ufes.br;
Currículo Lattes (modelo CNPq);
Fotocópias do histórico escolar de graduação e do diploma de graduação, ou
atestado de conclusão de curso, ou declaração de concluinte; e
Fotocópia dos documentos pessoais: carteira de identidade; CPF, título de
eleitor, certificado de reservista, e fotocópia da folha de identificação do
passaporte e do visto de permanência no país, quando estrangeiro.
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2.6. A falta de alguns dos documentos listados no item 2.5 implicará no cancelamento da
inscrição.
2.7. Os documentos relacionados no item 2.5 devem ser entregues pelo candidato, ou por
seu representante legal, na Secretaria do PCTA, localizada no térreo do Prédio de
Administração do CCAE - no campus da UFES em Alegre-ES, Alto Universitário, s/n, Alegre –
ES; nos horários de 13:00 às 17:00 horas

2.8. As informações fornecidas nos documentos listados no item 2.5 serão de inteira
responsabilidade do candidato, cabendo à Instituição a prerrogativa de excluir do processo
seletivo aquele que não tiver formação nas áreas indicadas no item 2.1. Como também,
poderá ser excluído o candidato que não preencher os formulários de forma completa e
legível e, ou, que fornecer dados comprovadamente inverídicos.

3. Da Seleção
3.1. O processo de seleção será mediante as análises do currículo e histórico escolar da
graduação, procedido pelo professor responsável pela disciplina. A critério do professor
poderá ser realizada entrevista com os candidatos.
3.2. O resultado da seleção estará disponível no dia 04 de agosto de 2017, a partir das 18:00
hs, na Secretaria do Programa.
3.3. A matrícula para os selecionados deverá ser realizada no dia 07 de agosto de 2017, no
horário das 13:00h às 17:00h, na Secretaria do PCTA, localizada no térreo do Prédio de
Administração do CCAE - no campus da UFES.
3.4. Os candidatos não selecionados poderão providenciar a retirada de seus documentos na
Secretaria do Programa, até 30 (trinta) dias após a divulgação dos resultados finais, e, ao
término desse prazo, os documentos serão enviados para reciclagem.

4. Das disposições gerais
4.1. Informações poderão ser obtidas na Secretaria do Programa localizada no térreo do
Prédio de Administração do CCAE – no campus da UFES em Alegre-ES, Alto Universitário,
s/n, Alegre - ES, nos horários de 13:00 às 17:00 horas, ou pelo telefone número (28) 35528719 ou pelo sitio http://www.cienciaetecnologiadealimentos.ufes.br/
4.2 A inscrição do candidato implicará na sua aceitação dos termos contidos neste Edital.
4.3 O candidato deverá manter o seu endereço atualizado, na Secretaria do Programa,
enquanto estiver participando do Processo de Seletivo.

3

4.4. O prazo para interposição de recurso ao Processo Seletivo será de 48 (quarenta e oito)
horas, contadas em dias úteis, a partir do horário de divulgação do resultado final, devendo o
recurso ser encaminhado à Coordenação do Programa.
4.5. Os casos omissos no presente edital serão apreciados pelo Colegiado do Programa.

Publique-se.

Alegre-ES, 01 de agosto de 2017.

André Gustavo Vasconcelos Costa
- Coordenadora do PCTA -

ANEXO I do Edital Nº 005/2017 - PCTA - Relação de Oferta de Vagas para Aluno Especial:
Nº

Código

Denominação

Professor responsável

CH (h)

Crédito

Suzana Maria Della Lucia

60

4 (4-0)

Número de Vagas
Aluno Especial
02

01 PCTA-1108

Desenvolvimento de Novos
Produtos

02 PCTA-0141

Propriedades Funcionais dos
Alimentos

Neuza Maria Brunoro Costa

60

4 (4-0)

02

Obs.: Os horários das disciplinas estarão disponíveis no sitio do Programa: http://www.cienciaetecnologiadealimentos.ufes.br/

