ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE MARKETING
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA AMBIENTAL
MESTRADO PROFISSONAL EM TECNLOGIA AMBIENTAL
EDITAL Nº 01/2018
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental da
Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco – ITEP/OS torna público o
presente Edital contendo as normas de Seleção e Admissão, Ano Letivo 2018.1,
aos candidatos a Alunos Especiais (AE) do Programa de Pós-Graduação em
Tecnologia Ambiental, Mestrado Profissional em Tecnologia Ambiental, para
cursar disciplinas isoladas no curso. O Programa de Mestrado Profissional em
Tecnologia Ambiental (Stricto Sensu) do ITEP/OS, homologado pelo Conselho
Nacional de Educação – CNE (Portaria Nº 1.077 de 31.08.2012) tem como objetivo
a qualificação de profissionais na área de tecnologia ambiental, com abordagem
de conteúdos de forma interdisciplinar e direcionada para a identificação, análise
e solução de problemas ambientais.
DISCIPLINAS OFERTADAS
1) Estatística Experimental e Técnicas de Amostragem (3 créditos / 45 horas)
2) Poluição e Monitoramento Ambiental (5 créditos / 75 horas)
3) Metodologia da Pesquisa Científica (3 créditos / 45 horas)
INVESTIMENTO
A disciplina de 5 créditos (75 horas/aula) terá um custo total irreajustável de R$
5.109,38 (cinco mil cento e nove reais e trinta e oito centavos) que poderá ser
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parcelado em 6 (seis) parcelas de R$ 851,57 (oitocentos e cinquenta e um reais e
cinquenta sete centavos).
A disciplina de 3 créditos (45 horas/aula) terá um custo total irreajustável de R$
3.065,63 (três mil e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos) que poderá
ser parcelado em 6 (seis) parcelas de R$ 510,94 (quinhentos e dez reais e noventa
e quatro centavos).
INSCRIÇÃO
Período: de 07 a 14 de março de 2018
Por e-mail: mestrado@itep.br
DOCUMENTOS
- Requerimento indicando qual ou quais disciplinas pretende cursar (disponível
em: (http://www.itep.br/documentos);
- Ficha de inscrição a ser preenchida no link: goo.gl/2tCHuL
- Curriculum lattes impresso com documentos comprobatórios, elaborado
considerando os tópicos descritos ((A) Titulação, (B) Experiência Profissional, (C)
Atividades de Pesquisa, (D) Produção Cientifica e (E) Atividades Acadêmicas e de
Extensão).
- Cópia do diploma de curso superior ou certificado de conclusão de curso.
SELEÇÃO E RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO
Dia 15 de março de 2018 no site: http://www.itep.br/o-mestrado/processoseletivo
COMISSÃO DE SELEÇÃO
A avaliação será realizada pela Coordenação de Pós-Graduação: Profa. Dra.
Daniele Castro.
NÚMERO DE VAGAS
05 (cinco) vagas por disciplina, podendo ser alteradas em função do número de
inscritos.
OBS.: Os critérios de admissibilidade são os determinados pelo Regimento do
Curso, podendo ser complementados pela Comissão de Seleção.
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MATRÍCULA
Dia 16 de março de 2018 na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em
Tecnologia Ambiental, situada na Av. Prof. Luiz Freire, 700, Bloco C, Cidade
Universitária – CEP: 50740-545, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h,
pessoalmente ou através de procurador, mediante a apresentação de instrumento
de mandato.
DOCUMENTOS PARA A MATRÍCULA
a) Cópias autenticadas da Carteira de Identidade e CPF;
b) 01 (uma) foto 3 x 4 recente;
c) Comprovante de pagamento da 1ª mensalidade (matrícula);
d) Cópia comprovante de residência atual;
e) Cópias autenticadas de diploma e histórico da graduação.
MAIS INFORMAÇÕES
Fone: (81) 3183-4226 ou e-mail: mestrado@itep.br

Recife(PE), 07 de março de 2018

Profa. Dra. Daniele de Castro Pessoa de Melo
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental
Mestrado Profissional em Tecnologia Ambiental
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