
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
PÓS-GRADUAÇÃO EM RECURSOS NATURAIS DO SEMIÁRIDO 

Av. José de Sá Maniçoba, s/n, Centro, CEP: 56304-917, Petrolina - PE 
Fone: (87) 2101-6862 www.cpgrnsa.univasf.edu.br         e-mail: pgrnsa@univasf.edu.br  

 
 

EDITAL DE MATRÍCULA SEMESTRE 2018.2 

PÓS-GRADUAÇÃO EM RECURSOS NATURAIS DO SEMIÁRIDO (MESTRADO ACADÊMICO) 

 

1. PREÂMBULO 

 

A Coordenação da Pós-Graduação em Recursos Naturais do Semiárido (PPGRNSA) da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco, em conformidade com o Regulamento do Programa aprovado em 

reunião no dia 11 de fevereiro de 2015, torna público o presente Edital que estabelece as normas 

referentes à matrícula de alunos regulares ingressantes e alunos especiais para o semestre letivo 

2018.2. 

 

2. DAS MATRÍCULAS 

 

2.1. Aluno regular é aquele selecionado no Processo Seletivo 2017 e 2018, com vínculo com o 

Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Semiárido. 

 

2.2. Aluno especial é aquele matriculado apenas em disciplinas isoladas, sem vínculo com o 

Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Semiárido. 

 

2.3. As matrículas para alunos regulares estarão abertas no período de 09 a 12 de agosto de 2018, 

sendo realizadas pelos discentes diretamente no SIG@. Os discentes que já cursaram a disciplina de 

Elaboração e Defesa de Dissertação, deverão se matricular em “Matrícula Vínculo”, a qual estará 

aberta entre os dias 13 e 14 de agosto de 2018. As matrículas para alunos especiais estarão abertas 

no período de 01 a 07 de agosto de 2018, no horário das 8h00 às 11h30min e das 14h00 às 17h00.  

 

2.4. As matrículas para alunos especiais deverão ser realizadas, presencialmente, na Secretaria da 

Pós-Graduação em Recursos Naturais do Semiárido da UNIVASF, situada na Avenida José de Sá 

Maniçoba, s/n, Centro, Prédio do Centro de Estudos em Saúde, sala 1281, CEP: 56304-917, 

Petrolina – PE, telefone (87) 2101-6863, e-mail pgrnsa@univasf.edu.br. 

 

2.5. A matrícula dos alunos especiais será efetuada dentro do prazo estabelecido pela Coordenação, 

mediante preenchimento de Formulário de Matrícula para Aluno Especial e Carta de Recomendação 

para Aluno Especial disponíveis na página do Programa na internet (www.cpgrnsa.univasf.edu.br), 

acompanhados dos seguintes documentos comprobatórios (original): 

a) Cédula de identidade ou outro documento de identificação com foto. 
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2.8. Ao efetivar sua matrícula, o pós-graduando deverá se comprometer a cumprir, respeitar e 

observar as normas do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do 

Semiárido da UNIVASF e demais normas da Universidade.  

 

3. DA MATRÍCULA DO ALUNO ESPECIAL 

 

3.1. A aceitação do aluno especial deve ser aprovada pelo Colegiado do Programa, ouvido o docente 

responsável pela disciplina em que o aluno vier a fazer matrícula. 

 

3.2. A critério do orientador, quando da passagem de aluno especial para aluno regular, poderão ser 

aproveitados créditos em disciplinas cursadas isoladamente, limitado a um terço do total dos créditos 

mínimos exigidos em disciplinas no curso. 

 

3.3. Poderão ser admitidos para matrícula em disciplinas da Pós-Graduação, na condição de alunos 

especiais, alunos de graduação da UNIVASF, desde que estejam no último ano de conclusão do 

curso, que sejam encaminhados por orientadores credenciados ao Programa de Pós-Graduação em 

Recursos Naturais do Semiárido da UNIVASF e que estejam participando de atividades de iniciação 

científica. 

 

3.4. Os créditos assim obtidos poderão ser computados no conjunto necessário para a obtenção do 

título de Mestre, desde que o aluno seja admitido no Programa, após aprovação no processo seletivo, 

no prazo máximo de 05 (cinco) anos após a conclusão da disciplina. 

 

3.5. Poderão ser matriculados em disciplinas, na qualidade de aluno especial, portadores de diploma 

de graduação em área correlata ao Programa, encaminhados por docentes credenciados ao 

Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Semiárido, com direito a posterior 

aproveitamento de créditos. 

 

3.6. A matrícula como aluno especial deverá ser autorizada pelo Colegiado do Programa, mediante 

preenchimento do formulário de matrícula de aluno especial, onde constem as disciplinas para as 

quais solicita matrícula, mediante consulta aos professores responsáveis pelas disciplinas. 

 

3.7. O aluno especial poderá matricular-se em disciplinas obrigatórias e eletivas do Programa, 

limitado a um terço do total dos créditos mínimos exigidos em disciplinas no curso. 
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3.8. Ao formulário de matrícula de aluno especial deverá ser anexada uma carta de recomendação 

assinada por um docente do Programa. 

 

3.9. As disciplinas cursadas pelo aluno especial não contarão créditos para a integralização da 

estrutura curricular deste Programa de Pós-Graduação enquanto o mesmo for considerado aluno 

especial. 

 

3.10. As disciplinas cursadas pelo aluno especial poderão ser objeto de aproveitamento de estudos, 

desde que as mesmas tenham sido concluídas há no máximo 05 (cinco) anos, devendo o resultado 

da análise, ser registrado no histórico escolar do aluno regular no período da homologação pelo 

Colegiado do Programa. 

 

3.11. O aluno especial receberá um certificado de conclusão e aprovação na disciplina, a ser emitido 

pela Coordenação do Programa, e que poderá ser utilizado pelo aluno para aproveitamento dos 

créditos cursados. 

 

3.12. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Colegiado do PPGRNSA. 

 

 

 

 

Prof. Dra. Edigênia Cavalcante da Cruz Araújo 

Coordenadora da Pós-Graduação em Recursos Naturais do Semiárido 

Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF 
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ANEXO I – LISTA DE DISCIPLINAS OFERTADAS EM 2018.2 

 

 

FAMC0015 - FARMACOLOGIA DA DOR E INFLAMAÇÃO (45 horas - 3 créditos) 

A disciplina ocorrerá de forma condensada em 4 encontros nos meses de setembro, outubro e 

novembro de 2018 (Dias da semana: quinta-feira, sexta-feira e sábado), dias dos meses à definir. 

Prof. David Fernandes Lima. 

 

QUIM0058 - MODELAGEM MOLECULAR APLICADA AOS PRODUTOS NATURAIS E 

DERIVADOS. 

 (45 horas – 3 créditos) 

Segunda-Feira: 14-17 horas  

Prof. Edilson Beserra de Alencar Filho 

 

QUIM0057 - RMN APLICADA À ANÁLISE DE BIOMOLÉCULAS (45 horas – 3 créditos) 

Quinta-Feira: 14 -18 horas  

Profa. Edigênia Araújo 

 

FAMC0003 - FUNDAMENTOS DE NANOTECNOLOGIA APLICADA A PRODUTOS NATURAIS (30 

horas – 2 créditos) 

Quarta-Feira: 14-17 horas  

Prof. Marigilson Moura  

 

FARM0096 - TOPICOS ESPECIAIS EM RECURSOS NATURAIS DO SEMIARIDO I (30 horas - 2 

créditos) 

Sexta-feira: 14 - 17 horas  

Prof. Paulo Ivan Fernandes Júnior 

 

BIOL0191 - ENSAIOS PARA AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE PRODUTOS 

NATURAIS (30 horas - 2 créditos) 

Sexta-feira: 8 - 12 horas  

Prof. Mateus Matiuzzi da Costa 

 

FAMC0004 - ELABORAÇÃO E DEFESA DE DISSERTAÇÃO (90 horas – 6 créditos) 

Disciplina obrigatória para discentes regulares cursando o último período ou estando na elaboração 

da dissertação. 
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FARM0095 - ESTAGIO DOCENCIA (15 horas - 1 crédito) 

Obrigatório para todos os bolsistas CAPES, optativo para os demais. Consultar Resolução e 

formulários no site. 

 

FARM0098 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES (15 horas - 1 crédito) 

O aluno apresentará à coordenação do Programa o comprovante de participação em eventos 

científicos na área do mestrado e poderá receber 1 crédito para a integralização da carga horária do 

curso. 

 

*As aulas terão início no dia 13/08/2018. 
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