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Resultado da análise das Inscrições pela Coordenação do PPGEA do edital 04/2018 - Abertura de inscrição à categoria de aluno especial I em disciplinas de pósgraduação para o 2º semestre letivo de 2018

Faço pública a divulgação do resultado da análise das inscrições pela Coordenação do PPGEA do edital 04/2018.

Candidato
Adão Leonel Mello Corcini
Gionei Alves de Assis dos Santos
Ioran Guedes Rossato
Leandro de Mello Pinto
Nelson da Costa Cardoso
Wagner Alexandre Silveira da Cruz

Inscrições deferidas
Disciplina
PPGEA 803 – Engenharia de pós-colheita de produtos agrícolas
FTT 868 – Fenologia das culturas agrícolas
FTT 880 – Potencial de produtividade de culturas agrícolas e eficiência no uso de recursos
FTT 868 – Fenologia das culturas agrícolas
FTT 880 – Potencial de produtividade de culturas agrícolas e eficiência no uso de recursos
DFS 852 – Dinâmica de água e contaminantes em bacias hidrográficas
EGR 935 – Hidrologia aplicada
FTT 868 – Fenologia das culturas agrícolas
FTT 880 – Potencial de produtividade de culturas agrícolas e eficiência no uso de recursos
EGR 943 – Planejamento da mecanização agrícola

Turma
999
943
943
943
943
999
999
943
943
943

Curso
Doutorado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Doutorado
Doutorado
Mestrado
Mestrado
Mestrado

Inscrições indeferidas
Candidato
Mateus Sangoi Frozza

Motivo
Não enviou:
1) Ficha de pré-inscrição preenchida via web e impressa; e
2) Comprovante de estar participando de projeto de pesquisa aprovado no âmbito da UFSM (documento do GAP ou
declaração do Coordenador do Projeto).
De acordo com o item 4, subitem 4.3, estes documentos eram necessários à inscrição.

Item 6 do edital 04/2018: RESULTADO DAS SOLICITAÇÕES
6.1 A listagem com os nomes dos candidatos cujas solicitações forem deferidas pelas Coordenações dos Programas de Pós-Graduação, e que estiverem em conformidade
com o edital, será publicada pelo DERCA (até 14 de agosto de 2018), no site www.ufsm.br, no link “EDITAIS”.
Item 7 do edital 04/2018: EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA
7.1 Após a divulgação da listagem, a efetivação da matrícula dos candidatos que tiverem a sua solicitação deferida pelo(a) Coordenador do Programa de Pós-Graduação estará
condicionada ao saldo positivo de vagas nas disciplinas de interesse.
7.2 Os candidatos cujos nomes constarem na lista de deferidos deverão comparecer ao DERCA no período de 15 e 16 de agosto de 2018 para verificar o saldo de vagas e
efetivar a matrícula, apenas nas disciplinas em que houver saldo positivo de vagas.
7.2.1 Sendo positivo o saldo de vagas, o candidato poderá escolher a(s) disciplina(s) e efetivar a matrícula.
7.2.2 Não havendo vaga disponível nas disciplinas deferidas pelo(a) Coordenação do Programa de Pós-Graduação, o DERCA não poderá efetivar a matrícula do candidato.
7.3 O endereço do DERCA para efetivação da matrícula em disciplinas, conforme saldo positivo de vagas, nos dias 15 e 16 de agosto de 2018 é: Av. Roraima, nº1000. Cidade
Universitária. Prédio 48D. Santa Maria/ RS.
7.4 O candidato, ou seu representante com autorização por escrito (procuração simples), que não comparecer ao DERCA na data especificada para conferência do saldo de
vagas e matrícula perderá o direito à vaga.
7.5 Não serão aceitas solicitações para Aluno Especial de candidatos que se encontrem regularmente matriculados em Programas de Pós-Graduação da UFSM.
7.6 Não será possível a matrícula em disciplinas de aluno especial em turma que não possua aluno regular matriculado.
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AGRÍCOLA, aos dez dias do mês de julho de dois mil e dezoito.

Nereu Augusto Streck
Coordenador do PPGEA
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