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O  Programa  de  Pós-Graduação  em  Tecnologias  Ambientais  (PPGTEC)  do  Instituto

Federal de Alagoas (IFAL) – Campus Marechal Deodoro, torna público o presente edital

de abertura de vagas para alunos especiais no primeiro semestre letivo de 2020.

1. DO PPGTEC E DO CRONOGRAMA

1.1  O  PPGTEC  tem  por  objetivo  formar  mestras/es  com  conhecimentos  técnicos  e

científicos capazes de atender a demandas tecnológicas específicas e contribuir para o

desenvolvimento das atividades socioeconômicas e ambientais do estado de Alagoas.

1.2  Informações  sobre  o  PPGTEC  podem  ser  obtidas  pelo  site

https://www2.ifal.edu.br/campus/site/campus_marechal/mestrado;

1.3 As vagas disponíveis para ingresso ao PPGTEC são públicas e gratuitas;

1.4 O cronograma para este edital será:

Etapa Prazo
Período de inscrições via e-mail:
secreteria.ppgtec@ifal.edu.br

Dias 15 e 16 de janeiro

Resultado das inscrições deferidas e
indeferidas

Até dia 28 de janeiro

Período  para  interposição  de
recursos

Dia 29 de janeiro

Resultado final Dia 31 de janeiro
Efetivação de matrícula Dias 03 e 04 de fevereiro
Início das disciplinas do PPGTEC 07 de fevereiro

2. DAS VAGAS E DA INSCRIÇÃO

2.1 Poderão inscrever-se no processo seletivo portadoras/es de diploma de curso de

graduação  (bacharelado,  licenciatura  ou  tecnológico)  reconhecido  pelo  Ministério  da

Educação (MEC), das Grande Áreas/Áreas do Conhecimento (classificação da CAPES)

apresentadas no Quadro 1.

mailto:secreteria.ppgtec@ifal.edu.br
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Quadro 1.   Grandes áreas e áreas do conhecimento em que os candidatos devem ser

graduados para postularem inscrição como aluno especial no PPGTEC*

Grandes áreas Áreas do conhecimento
Multidisciplinar Ciências Ambientais

Materiais
Biotecnologia

Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação
Química

Ciências Biológicas Todas as áreas do conhecimento
Engenharias Engenharia Civil

Engenharia Sanitária
Engenharia Química
Engenharia de Produção

Ciências Agrárias Todas as áreas do conhecimento
Ciências Sociais Aplicadas Administração

Turismo
Economia
Arquitetura, Urbanismo e Design
Ciência da Informação

Ciências Humanas Geografia
Ciências da Saúde Nutrição

Farmácia
*Profissionais graduados em cursos pertencentes a Grandes Áreas e/ou Áreas do conhecimento
(CAPES) que não constem neste quadro não estão aptos a concorrer neste edital. Em caso de
dúvidas,  consultar:  http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/tabela-de-areas-do-
conhecimento-avaliacao.

2.2  Para  este  edital  serão  ofertadas  30  (trinta)  vagas,  podendo  estas  serem ou  não

preenchidas, conforme a seleção;

2.3 As inscrições para este edital serão realizadas exclusivamente por e-mail e deverão

ser enviadas para o seguinte endereço: secretaria.ppgtec@ifal.edu.br;

2.4  Os interessados em cursar disciplina como aluno especial do PPGTEC no primeiro

semestre  de  2020  poderão  solicitar  inscrição  em  apenas  uma  disciplina  daquelas

informadas no Anexo I;

2.5 Para a inscrição é necessário:

I.  O  preenchimento  do  formulário  “PPGTEC  –  Requerimento  de  Inscrição  –ALUNO

ESPECIAL,  obtido  no  endereço

https://www2.ifal.edu.br/campus/site/campus_marechal/mestrado/Editais/selecao-aluno-

especial-2020.1 (Anexar arquivo em PDF);

II. Cópia do diploma de graduação (frente e verso) ou atestado de conclusão de

Curso (Anexar arquivo em PDF);

III. Cópia do RG e do CPF, ou da CNH (Anexar em arquivo PDF);
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IV. Curriculum Vitae (Plataforma Lattes do CNPq http://lattes.cnpq.br/) atualizado (Anexar

em arquivo PDF);

2.6  O requerimento de inscrição juntamente com os documentos elencados no item 2.5

deverão ser identificados e enviados até a data limite da inscrição;

2.7 Não serão aceitas as inscrições enviadas após a data limite.

3. DA SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

3.1  A seleção dos inscritos neste edital será feita pelo(s) professor(es) das respectivas

disciplinas;

3.2 A classificação levará em consideração o número de vagas disponibilizadas, o perfil

acadêmico,  profissional  e  a  produtividade,  avaliados  por  meio  do  currículo  Lattes  do

candidato; e o conteúdo apresentado na justificativa da candidatura (Requerimento de

Inscrição);

3.3 A divulgação dos resultados será feita nos sites 
https://www2.ifal.edu.br/campus/site/campus_marechal/mestrado/Editais/selecao-aluno-
especial-2020.1 e http://www.pesquisa.ifal.edu.br/ 
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