
 
 

EDITAL 003/2015/PGA-CCA, DE 10 DE SETEMBRO DE 2015. 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

AGROECOSSISTEMAS. 

 

  O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas (PGA), do Centro 

de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e conforme 

deliberado pelo Colegiado Delegado do PGA, em reunião realizada no dia 10 de setembro de 2015, faz 

saber que estão abertas as inscrições para seleção de candidatos ao Mestrado Acadêmico do referido 

Programa de Pós-Graduação, para ingresso em março de 2016. 

A seleção referida será conduzida por uma comissão composta por docentes do Programa de Pós-

Graduação em Agroecossistemas, a ser divulgada até 07 de outubro de 2015, no site 

http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/mestradopga2016/. 

 

I - INSCRIÇÕES:  

 

Os candidatos deverão se inscrever no período de 14 de setembro a 05 de outubro de 2015, no 

site http://www.capg.ufsc.br/inscricao/index.xhtml?cdCurso=41000382. Após a inscrição online, o 

candidato deverá imprimir o comprovante e encaminhar junto com a documentação abaixo relacionada à 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas, no endereço: Programa de Pós-

Graduação em Agroecossistemas – Centro de Ciências Agrárias/UFSC - Rodovia Admar Gonzaga, 

nº 1346, Itacorubi, CEP: 88034-001 - Florianópolis-SC-Brasil, das 8 às 12 horas e das 13 às 15 horas, 

de segunda a sexta-feira (pessoalmente ou por procuração). A documentação também poderá ser enviada 

via SEDEX até 05 de outubro de 2015, valendo a data de postagem, para o endereço anteriormente 

citado. As inscrições com documentação entregue fora do prazo ou incompletas não serão processadas. 

 

II – ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA: 

 

1. Área de Concentração: AGROECOLOGIA 

 

1.1 Linha de Pesquisa: Abordagens agroecossistêmicas de processos produtivos 

1.1.1 Projeto de Pesquisa: Manejo e conservação do solo e da água 

1.1.2 Projeto de Pesquisa: Sistemas agroecológicos de produção animal e vegetal 

 

1.2 Linha de Pesquisa: Etologia, criação e bem-estar animal 

1.2.1 Projeto de Pesquisa: Comportamento animal e ética na produção animal 

 

1.3 Linha de Pesquisa: Evolução, manejo e conservação da agrobiodiversidade 

1.3.1 Projeto de Pesquisa: Flora e fauna nativas e seus ecossistemas 

1.3.2 Projeto de Pesquisa: Recursos genéticos dos Agroecossistemas 

http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/mestradopga2016/
http://www.capg.ufsc.br/inscricao/index.xhtml?cdCurso=41000382


 

2. Área de Concentração: DESENVOLVIMENTO RURAL E DESEMPENHO AMBIENTAL 

 

2.1 Linha de Pesquisa: Agricultura familiar, novas ruralidades e territórios rurais 

2.1.1 Projeto de Pesquisa: Diversidade social, mercados e políticas públicas no meio rural 

 

2.2 Linha de Pesquisa: Dinâmica de sistemas socioecológicos 

2.2.1 Projeto de Pesquisa: Avaliação, monitoramento do desempenho e recuperação ambiental 

2.2.2 Projeto de Pesquisa: Pensamento sistêmico aplicado em situações de complexidade 

 

A descrição das áreas de concentração, linhas e projetos de pesquisa pode ser encontrada no site 

do PGA ou no endereço: http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/areasconcentracaopga2013/. 

 

Os Projetos de Pesquisa listados são projetos “guarda-chuva” desenvolvidos pelos professores em 

seus laboratórios. A natureza e o tema dos projetos de pesquisa a serem desenvolvidos pelos alunos após 

o seu ingresso no PGA serão definidos pelo professor e seu orientado, respeitando o assunto disponível 

para orientação de acordo com o quadro abaixo. Para os orientadores que não apresentam assunto 

disponível para orientação, considera-se como linha de trabalho o assunto do projeto de pesquisa. O PGA 

sugere que os candidatos consultem o Lattes do potencial orientador e entre em contato com o mesmo 

para assegurar a compatibilidade de interesses de pesquisa.  

 

III – VAGAS 

 

 Serão disponibilizadas 27 vagas conforme o quadro abaixo:  

 
DOCENTES CONTATO PROJETOS DE 

PESQUISA 

ASSUNTO DISPONÍVEL PARA 

ORIENTAÇÃO 

Nº de 

vagas 

Abdon Luiz Schmitt Filho abdonfilho@hotmail.com 1.1.2 
- 

02 

Alfredo Celso Fantini 
alfredo.fantini@ufsc.br 

 
1.3.1 - 01 

Arcângelo Loss 
arcangelo.loss@ufsc.br 

 
1.1.1 

Matéria orgânica e agregação do 

solo 
02 

Clarilton Edzard Davoine 

Cardoso Ribas 
ccribas17@hotmail.com 2.1.1 - 01 

Cledimar Rogério Lourenzi 
lourenzi.c.r@ufsc.br 

 
1.1.1 

-Avaliação da qualidade da água na 

agricultura 

-Dinâmica da matéria orgânica do 

solo 

02 

Daniele Cristina da Silva 

Kazama 

daniele.kazama@ufsc.br 

 
1.1.2 

Avaliação do desempenho de 

sistemas agroecológicos de 

produção animal 

01 

Denise Pereira Leme denise.leme@ufsc.br 1.2.1 
Bem-estar e comportamento de 

equinos 
01 

Fábio Luiz Búrigo 
fabio.burigo@ufsc.br 

 
2.1.1 

Cooperativismo, crédito rural e 

cadeias produtivas 
02 

Giorgini Augusto Venturieri 
giorgini.venturieri@ufsc.br 

 
1.1.2 

Micropropagação da pimenta-do-

reino associada a microrganismos 

de interação positiva 

01 

Ilyas Siddique ilyas.s@ufsc.br 

1.1.1 

1.1.2 

1.3.1 

2.2.1 

- 01 

Jucinei José Comin 
j.comin@ufsc.br 

 
1.1.1 - 01 

 

http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/areasconcentracaopga2013/


 

Luiz Carlos Pinheiro 

Machado Filho 

pinheiro.machado@ufsc.br 

 

1.1.2 

1.2.1 

-Produção de leite agroecológico e 

aspectos de comportamento e bem-

estar dos animais 

-Lácteos, produtos naturais: 

alternativa no controle da mastite 

bovina em sistemas agroecológicos 

-Tecnologias agroecológicas de 

integração das principais atividades 

de produção vegetal e animal da 

agricultura familiar, em particular 

grãos (milho, soja, feijão) e leite, na 

região Oeste do Estado de Santa 

Catarina 

02 

Maria José Hötzel 
mjhotzel@gmail.com 

 
1.2.1 

Opiniões e atitudes de brasileiros a 

respeito da produção animal 
01 

Oscar José Rover 
oscar.rover@ufsc.br 

 
2.1.1 

Comercialização de alimentos e 

agricultura familiar 
01 

Patrizia Ana Bricarello 
patrizia.bricarello@ufsc.br 

 

1.1.2 

1.3.2 
- 02 

Ricardo Kazama 
r.kazama@ufsc.br 

 

1.1.2 

 
- 01 

Roberta Sales Guedes 

Pereira 

guedes.r.s@ufsc.br 

 

1.3.1 

1.3.2 
Produção e tecnologia de sementes 01 

Sandro Luis Schlindwein 
sandro.schlindwein@ufsc.br 

 
2.2.2 - 01 

Shirley Kuhnen 
shirley.kuhnen@ufsc.br 

 
1.1.2 

-Produtos naturais no controle da 

mastite bovina 

-Plantas medicinais no controle de 

ecto e endoparasitas de ovinos 

02 

Valmir Luiz Stropasolas  
valmir.stropasolas@ufsc.br 

 
2.1.1 Juventude Rural 01 

 

 

 

IV – O CANDIDATO AO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO DEVERÁ ENTREGAR OU 

ENVIAR À SECRETARIA DO PROGRAMA, PARA A EFETIVAÇÃO DE SUA 

INSCRIÇÃO, OS SEGUINTES DOCUMENTOS EM ENVELOPE LACRADO: 

 

 Cadastro do candidato para seleção devidamente preenchido no endereço: 

http://www.capg.ufsc.br/inscricao/index.xhtml?cdCurso=41000382. (Após o preenchimento, o 

candidato deverá imprimir e encaminhar junto com a documentação);  

 Declaração de intenções (Anexo I), com foto 3x4 recente, devidamente preenchida (disponível no 

site http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/mestradopga2016/).   

 Cópia autenticada do Diploma de Graduação (frente e verso) ou Certificado de Conclusão, de 

Instituição reconhecida pelo MEC. Para o candidato que possui diploma de graduação do exterior, 

o diploma deverá ser autenticado pela autoridade consular no país que expediu o referido 

documento. No caso da colação de grau estar prevista para ocorrer posteriormente ao período de 

inscrição, poderá ser apresentada uma declaração da Instituição de origem informando a provável 

data de colação de grau. Em caso de aprovação, a matrícula no Programa somente se efetivará 

mediante a comprovação da conclusão do curso de graduação.  

 Cópia do Histórico escolar do curso de Graduação.  

http://www.capg.ufsc.br/inscricao/index.xhtml?cdCurso=41000382
http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/mestradopga2016/


 Resumo do Curriculum vitae (CV) –com comprovantes (seguir orientações dos anexos V e VI). 

 Cópia da carteira de identidade e CPF. 

 Cópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento. 

 Duas cartas de recomendação (Anexo II), de docentes ou profissionais destacando a aptidão do 

candidato para estudos avançados (modelo disponível no site: 

http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/mestradopga2016/). A carta não deve ser emitida por 

professores do PGA. 

 Termo de compromisso para realização da prova escrita (Anexo III), devidamente preenchido. 

(disponível no site http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/mestradopga2016/). 

 Proficiência em Língua Portuguesa para estrangeiros (CELPE-Bras) ou comprovante de inscrição 

no exame. As informações para a realização do exame CELPE/Bras estão disponíveis no endereço 

http://portal.inep.gov.br/celpebras. A comprovação deverá ser entregue no ato da inscrição ou até 

a data prevista para matrícula do segundo semestre no Curso. 

 Candidatos estrangeiros também devem entregar a “Declaração para Estrangeiro” (Anexo IV), 

devidamente preenchida (disponível no site http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/mestradopga2016/). 

 

Somente serão homologadas as inscrições que contemplarem a entrega de toda a documentação 

exigida acima. 

  

V - SELEÇÃO 

 

O processo seletivo constará de duas etapas, sendo a etapa 1 de análise documental e a etapa 2, 

uma prova escrita. 

 

ETAPA 1: Análise documental 

Nesta etapa serão avaliados os seguintes documentos: carta de declaração de intenções, histórico 

escolar, Curriculum Vitae e cartas de recomendação. Cada documento terá sua avaliação realizada e será 

pontuado de 0 a 10. À exceção, o Currículo Vitae será avaliado e pontuado segundo os critérios descritos 

no Anexo V, sendo que para o currículo que obtiver a maior pontuação será atribuído nota 10,0 e para o 

de menor pontuação será atribuído nota 6,0. Os demais currículos terão sua pontuação proporcional às 

notas de maior e menor pontuação. Será desclassificado da etapa 1 o candidato que não obtiver a 

pontuação mínima de 3 pontos, conforme a pontuação designada para cada atividade descrita no anexo V. 

A nota final desta etapa será calculada de acordo com a nota obtida em cada documento, 

respeitando o peso à eles atribuído de acordo com o anexo V. Essa etapa é ELIMINATÓRIA, sendo os 

candidatos ordenados em ordem decrescente pela nota obtida (da maior para a menor nota). Os candidatos 

aprovados para a etapa seguinte serão aqueles com as maiores notas desta etapa, sendo que o número de 

candidatos selecionados será igual ao dobro do número de vagas disponíveis, desde  que todos os critérios 

acima mencionados sejam  atendidos. Em casos de empate do último classificado, todos os empatados 

passarão para a etapa seguinte. A primeira etapa é uma classificação geral e não por disponibilidade de 

vaga por orientador. 

  

http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/mestradopga2016/
http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/mestradopga2016/
http://portal.inep.gov.br/celpebras
http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/mestradopga2016/


 

ETAPA 2: Prova escrita 

 Será realizada em 05/11/2015, das 14 às 18 h, conforme procedimentos estabelecidos no Anexo 

III (Termo de compromisso para realização da prova escrita), com acesso através do site 

http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/mestradopga2016/.  

 

Para a prova escrita, a qual será atribuída uma nota de 0 a 10, os pontos que poderão ser tratados são: 

 

1. Agroecologia 

 

2. Desenvolvimento Rural e Desempenho Ambiental 

 

 

Só serão conduzidos à fase final de classificação os candidatos que obtiverem nota mínima de 5,0 

(cinco) na prova escrita.  

 

VI – CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

 A classificação final dos candidatos será feita de acordo com a nota obtida na etapa 1, análise 

documental, somada a nota obtida na etapa 2, prova escrita, respeitando os pesos de cada etapa, sendo 7 e 

3, respectivamente, de acordo com a fórmula: 

  

Nota final de classificação final= ((nota da etapa 1)*7) + ((nota da etapa 2)*3) 

                                                                               10 

Os candidatos aprovados serão chamados para ocupar as vagas oferecidas de acordo com o 

número de vagas disponíveis pelo orientador pretendido (conforme a tabela do item III deste Edital), ou 

seja, independente da sua ordem de classificação, o candidato só será aprovado em primeira chamada 

dentro do numero de vagas individuais de cada orientador.  

O critério de desempate na classificação final será primeiro a maior nota obtida no currículo, 

seguido da maior nota na prova.  

 

 

VII – CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 

 

PERÍODO ATIVIDADE 

14/09 a 05/10/2015 Período de inscrições 

07/10/2015 
Prazo para divulgação da comissão de seleção no site 

http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/mestradopga2016/ 

13/10/2015  Homologação das inscrições 

15//10/2015   Prazo máximo pedido de recurso (48h) 

16/10/2015  Prazo para resposta aos Recursos da Homologação das inscrições 

27/10/2015 
Divulgação dos classificados para a Etapa 2 através do site 

http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/mestradopga2016/ e no mural do PGA. 

29/10/2015 Prazo máximo para pedido de recurso (48h) 

03/11/2015 Prazo para resposta aos recursos da etapa 1 

05/11/2015 Prova escrita para a seleção do Mestrado Acadêmico (nos termos do anexo III). 

23/11/2015 
Divulgação da primeira chamada dos classificados no processo seletivo, através do site 

http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/mestradopga2016/ e no mural do PGA. 

25/11/2015 Prazo máximo para pedido de recurso (48h) 

http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/mestradopga2016/
http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/mestradopga2016/
http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/mestradopga2016/
http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/mestradopga2016/


27/11/2015 Prazo para resposta ao recurso da classificação final 

04/12/2015 
Data limite para confirmação pelos classificados da intenção de cursar o Mestrado 

Acadêmico do PGA. 

08 a 11/02/2016 

Matrícula dos candidatos classificados em primeira chamada – formulário de solicitação 

a ser disponibilizado no site: http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/mestradopga2016/ 

Horário: das 08 às 12h e das 13 às 15h 

Local: Secretaria do PGA 

01 a 29/04/2016 
Prazo para retirada dos documentos pelos candidatos não selecionados. Após este 

período os documentos serão enviados para reciclagem. 

 

VIII – O prazo para recursos do resultado de cada etapa do processo seletivo, bem como do resultado 

final, é de 48h a contar da data e horário de divulgação do resultado. O recurso deve ser apresentado por 

escrito à Coordenação do Programa. 

 

IX – Os candidatos selecionados para o Mestrado Acadêmico em Agroecossistemas deverão confirmar 

até 04/12/2015 a intenção de cursar o programa, através do e-mail: selecao.ppga@contato.ufsc.br. Os 

candidatos que não fizerem a confirmação até essa data serão considerados desistentes e sua vaga será 

remanejada para o próximo candidato aprovado para o orientador escolhido. O período de matrícula será 

de 08 a 11 de fevereiro de 2016, na Secretaria do PGA ou por e-mail: selecao.ppga@contato.ufsc.br, 

contendo como assunto MATRICULA NO MESTRADO 2016. 

 

X – O Programa não garante a concessão de bolsas de estudos. A disponibilidade de bolsas depende das 

agências de fomentos e serão distribuídas de acordo com os critérios estabelecidos pelas mesmas e pela 

Comissão de Bolsas do Programa. 

 

XI – Os candidatos deverão acompanhar no site do Programa possível alteração do cronograma e/ou 

procedimentos e orientações que a Comissão julgar necessário. 

 

XII – Os candidatos não selecionados poderão retirar a documentação apresentada na secretaria do PGA, 

exceto a ficha de inscrição, no período de 01 a 29 de abril de 2016. Após essa data a Secretaria do 

Programa fará o descarte da documentação do candidato não classificado. 

 

 

 

Original assinado por: 
Prof. Dr. Ademir Antonio Cazella 

Coordenador do PPG Agroecossistemas 

Mestrado Acadêmico e Doutorado 

 

  

http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/mestradopga2016/
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PROCESSO SELETIVO MESTRADO ACADÊMICO 
(Edital 003/2015/PGA-CCA - Ingresso em março de 2016) 

 

ANEXO I – DECLARAÇÃO DE INTENÇÕES 
 

 

NOME DO CANDIDATO: 

 

Informe o nome do orientador e respectivo projeto de Pesquisa/Assunto disponível para orientação pretendido:  

 

ORIENTADOR PRETENDIDO: 

 

PROJETO DE PESQUISA/ASSUNTO DISPONÍVEL PARA ORIENTAÇÃO  

(de acordo com o quadro de vagas do Edital): 

 

 
 

Vínculo Empregatício 

POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO? (CASO SIM, FAVOR PREENCHER TABELA ABAIXO) 

 SIM  NÃO 

 
EMPRESA 

 
ENDEREÇO 

 
BAIRRO 

 
CEP CIDADE UF PAÍS 

    

 
CATEGORIA FUNCIONAL SITUAÇÃO SALARIAL 

  DOCENTE   NÃO 

DOCENTE 
  C/ SALÁRIO  S/ SALÁRIO 

 
DATA DE ADMISSÃO AFASTAMENTO PARA MESTRADO/DOUTORADO 

          SIM  NÃO 

 

Conhecimento de Idiomas 
Responda com: Regular, Bom ou Excelente 

Idioma Leitura Conversação Redação Compreensão 

Inglês     

Espanhol     

Outro: _____________     
 

  



Fonte Financiadora 

Assinale todas as opções que se aplicam 
     Através de bolsa de estudo concedida (ou a ser concedida) pelo(a):_______________________ 

     Manterei vínculo empregatício durante o curso, recebendo meus vencimentos 

     Manterei vínculo empregatício durante o curso, sem receber meus vencimentos 

     Somente poderei ingressar no curso se for contemplado com bolsa de estudo 

     Não possuo emprego ou bolsa, e desejo candidatar-me a uma bolsa do programa 

 
Tempo de dedicação à realização do Curso 

Declaro que dedicarei, durante toda a minha permanência no curso:  

     Tempo parcial, com dedicação de, no mínimo _____ horas semanais 

     Tempo integral, com 40 horas semanais 

     Dedicação exclusiva 

 

O que lhe motiva a trabalhar dentro do projeto de pesquisa e com o orientador pretendido e qual sua 

experiência nesta área? (máximo 20 linhas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual a sua motivação por estudos avançados e por que você acredita que o PPG em Agroecossistemas é 

o Programa que melhor atende o seu objetivo de realizar um programa de mestrado? (máximo 20 linhas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresente uma proposta sucinta de pesquisa que você gostaria de realizar no PPG em Agroecossistemas 

de acordo com o projeto de pesquisa do orientador pretendido (máximo duas páginas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: o ingresso no Programa não garante bolsa. 

 

     Declaro que li e estou de acordo o regimento do Programa. 

  

 

Local e Data: ______________________________  

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Candidato 

  



 

 
 
 

PROCESSO SELETIVO MESTRADO ACADÊMICO 
(Edital 003/2015/PGA-CCA - Ingresso em março de 2016) 

 

ANEXO II - CARTA DE RECOMENDAÇÃO 

 

Caro Candidato, 
 

 Solicitamos a gentileza de preencher o item "A" e entregar esta ficha a um professor ou 

profissional de sua escolha, porém o mesmo não pode ser professor do PGA; 

 

 A carta deverá ser remetida pelo recomendante para a secretaria do PGA até 05/10/2015, via 

SEDEX (endereço no final deste documento) ou e-mail (ppga@contato.ufsc.br), desde que conste a 

assinatura do recomendante. 

 

A) Nome do candidato:  

 

       Graduado em (Curso/Instituição): 

 

Mestre em (Curso/Instituição): 

 

 

1. Conheço o candidato desde (ano) ............. como: 

     (       ) aluno em curso de graduação 

     (       ) aluno em curso de pós-graduação. Nível: .............................. 

     (       ) outros (especifique): .................................................................................. 

 

 

2. Com relação ao candidato, fui seu: 

     (      ) chefe de departamento 

     (      ) professor orientador 

     (      ) professor em uma disciplina 

     (      ) professor em várias disciplinas 

     (      ) outras (especifique): ................................................................................ 

 

 

3. Desejamos ter sua opinião sobre o candidato. Estas informações, de caráter CONFIDENCIAL, são 

necessárias para que possamos julgar da conveniência ou não de sua aceitação como aluno: 

 

Capacidade Excelente Bom Médio 
Não 

recomendável 

Não 

observado 

Motivação para estudos avançados      

Capacidade para trabalho individual      

Facilidade de expressão escrita      

Facilidade de expressão oral      

Capacidade para trabalho em grupo      

 

 

mailto:ppga@contato.ufsc.br


4.  Como classificaria o candidato em comparação com outros alunos seus. 

(   ) Não recomendo  (    ) Entre os 40% melhores  (    ) Entre os 20% melhores  (   ) Entre os 5% melhores  

 

5. Por gentileza, registre neste espaço qualquer outra informação que julgar conveniente fornecer a 

respeito do candidato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Você aceitaria o candidato como seu orientado em um programa de pós-graduação? 

(  ) definitivamente, não    (   ) sim, com reservas  (   )  sim, sem reservas 

 

 

Nome do  recomendante: 

Título maior: 

Instituição: 

Departamento: 

Endereço: Rua, nº 

Cidade/Estado: 

CEP: 

E-mail: Fone: 

 

 

________________________________ 

Assinatura do recomendante 

 
FAVOR REMETER ESTE FORMULÁRIO, ATÉ_05 DE OUTUBRO DE 2015, DIRETAMENTE PARA: 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOSSISTEMAS 

Centro de Ciências Agrárias 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Rod. Admar Gonzaga, 1346 – Itacorubi – 

88.034-001 - Florianópolis – SC – BRASIL 

ou 

e-mail: selecao.ppga@contato.ufsc.br 

 

ASSUNTO: RECOMENDAÇÃO CANDIDATO MESTRADO ACADÊMICO 

 

 

  



 
 

SELECTION PROCESS FOR ACADEMIC MASTER 

(Edital 003/2015/PGA-CCA) 
 

Recommendation Letter (confidential) 

 

 

Dear Candidate, 

 

 Please, fill out item "A" and pass this form on to a teacher or professional of your choice.  

 The recommendation letter should be sent by the referee him/herself to the administration of 

the graduate program, by mail (selecao.ppga@contato.ufsc.br), no later than OCTOBER, 05, 2015. 

 

A) Name of candidate:  

 

Undergraduate in (Course/Institution): 

 

Master (Course/Institution): 

 

 

 

 

1. I know the candidate since (year):                     as his/her: 

     (       ) undergraduate student 

     (       ) graduate student 

     (       ) other (please specify):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

2. In relation to the candidate, I have been his/her: 

     (      ) head of department 

     (      ) advisor 

     (      ) teacher of a course/ subject 

     (      ) teacher of various courses/ subjects 

     (      ) other (please specify):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

3. We wish to have your opinion on the candidate. This information, strictly CONFIDENTIAL, is 

necessary so that we may evaluate the convenience of accepting the candidate as our student: 

Capacity Excellent Good Regular 
Not 

recommended 
Not observed 

Motivation for advanced studies      

Capacity for  individual work      

Written expression      

Oral expression      

Capacity for team work      

      

 

 



 

4. Overall, in comparison to other students, how would you classify the candidate? 

(   ) Weak         (    ) among the top 40%       (    ) among the top 20%            (   ) among the top 5%        

 

 

5. In the space below, please register any other information on the candidate you judge convenient or 

necessary to supply.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Would you accept the candidate as your graduate student? 

 (  ) definitely not             (   ) yes, with reservations   (   )  yes, without reservations  

 

 

Name of the referee: 

Degree: 

Institution: 

Department: 

Address: St., : 

City/ State: 

Zip Code: 

E-mail: Phone : 

 

 

Referee signature: ..................................................................................................... 

 

 

PLEASE SUBMIT THIS APPLICATION BY OCTOBER, 05
th

, 2015, DIRECTLY TO: 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOSSISTEMAS 

Centro de Ciências Agrárias 

Universidade Federal de Santa Catarina  

Rod. Admar Gonzaga, 1346 – Itacorubi –  

88.034-001 - Florianópolis – SC – BRASIL 

 

or by email: 

e-mail: selecao.ppga@contato.ufsc.br 

SUBJECT: RECOMENDAÇÃO CANDIDATO MESTRADO ACADÊMICO 

 



 
PROCESSO SELETIVO MESTRADO ACADÊMICO 

(Edital 003/2015/PGA-CCA - Ingresso em março de 2016) 

 

ANEXO III – TERMO DE COMPROMISSO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

  

NOME DO CANDIDATO: 
 

 

Pelo presente Termo de compromisso e responsabilidade, eu 

........................................................................................, CPF: .................................................., 

RG:....................................., declaro estar ciente e de acordo de que caso seja classificado para a prova escrita, esta 

será realizada na seguinte data e hora, e com o seguinte procedimento: 

 
1. Data: 05 de novembro de 2015, quinta-feira; 

2. A prova escrita será disponibilizada online, no dia 05 de novembro, a partir das 13h50min (hora de Brasília), com 

acesso através do site http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/provamestrado2016/ (deixe este endereço em sua barra de 

favoritos); 

3. É de total responsabilidade do candidato o seu acesso a um computador e à internet no dia e hora da prova. Eventuais 

problemas com conexão, internet, queda de energia, falhas no computador, etc... não serão consideradas como 

justificativas para remeter a prova fora da data e hora estabelecida. 

4. O Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas não fornecerá computadores para a realização da prova. 

5. A prova terá duração de 4 (quatro) horas. 

6. A senha para acesso ao ambiente da prova será enviada pela Secretaria do Programa, até o dia 05 de novembro de 

2015, às 10h00min, para o e-mail fornecido pelo candidato no momento da inscrição, ficando de responsabilidade do 

candidato contactar a Secretaria do Programa através do telefone (48) 3721-4740 ou 5341, caso não a receba até às 

12h00min deste mesmo dia. 

7. As respostas das questões da prova deverão ser enviadas à Comissão de Seleção, até 18 horas, do dia 05 de 

novembro de 2015, SOMENTE no formato PDF, através do e-mail: selecao.ppga@contato.ufsc.br, contendo como 

assunto RESPOSTA DA PROVA MESTRADO 2016. Provas encaminhadas no formato Word NÃO serão aceitas. 

8. O candidato deverá enviar suas respostas em um ÚNICO arquivo, no formato PDF, utilizando o endereço de e-mail 

fornecido no ato da inscrição. Caso o candidato envie suas respostas mais de uma vez, será considerado somente o 

arquivo da primeira mensagem recebida. Também, se for utilizado um outro endereço de e-mail do candidato, não 

informado no ato da inscrição, as respostas serão desconsideradas. 

9. Não serão consideradas respostas da prova enviadas para outro e-mail do Programa, exceto casos excepcionais 

autorizados pela Comissão Avaliadora. 

10. O candidato não deverá fazer qualquer identificação pessoal em sua prova, a não ser a solicitada no caderno da 

questão. 

11. O candidato se compromete a responder a prova INDIVIDUALMENTE, sendo livre a consulta bibliográfica. À 

critério da comissão de seleção o candidato poderá, posteriormente, ser arguido sobre suas respostas. Essa arguição 

poderá ser usada na avaliação do candidato. 

12. Em caso de respostas manuscritas, é de responsabilidade do candidato escrever com letra legível. Questões 

apresentadas com letra ilegível serão anuladas. 

13. O candidato, ao elaborar suas respostas, deverá respeitar os direitos autorais, utilizando-se das normas da ABNT, em 

especial a NBR 10520. 

14. Não será tolerado plágio de qualquer natureza nas respostas às questões da prova. 

15. A qualquer momento, mesmo após a conclusão deste Processo Seletivo, o Colegiado Delegado poderá desclassificar o 

candidato que for identificado ter infringido quaisquer itens deste Termo, em especial a prática de plágio. 

 

  Por estar ciente e de acordo com as normas acima, firmo o presente,  

 

   Data: ____ de ________________ de 2015. 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do candidato  

  

http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/provamestrado2016/
mailto:selecao.ppga@contato.ufsc.br


 
 
 

PROCESSO SELETIVO MESTRADO ACADÊMICO 
(Edital 003/2015/PGA-CCA - Ingresso em março de 2016) 

 

 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO PARA ESTRANGEIRO 

 
 

Se for estrangeiro, preencher a declaração abaixo: 

 

Nº DO PASSAPORTE 

 

TIPO DE VISTO DATA DE VALIDADE 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

      ____________________________________,        _____________________, natural de  
                                  (nome)                                                                                                      (nacionalidade) 

estado civil _______________________, cédula de identidade nº ____________________, 

expedida pelo_________________________ DECLARA, para todos os fins previstos em lei que, ao 

se inscrever para o Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas sem haver previamente 

revalidado seu curso de graduação obtido no exterior, está perfeitamente ciente que o 

reconhecimento desse título por parte do programa de pós-graduação não implica em revalidação 

de seu curso de Graduação, para qualquer outro fim. 

  Declara, também, estar perfeitamente ciente de que a obtenção do título de pós-

graduação ao final dos estudos não implica na revalidação do título de graduação, nem confere 

direitos ao signatário deste para pleitear essa revalidação. 

 

  Florianópolis, ...... de ..........................de 2015 

 

 

 

  ____________________________________________ 

                                                         Candidato ao Programa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PROCESSO SELETIVO MESTRADO 
(Edital 003/2015/PGA-CCA - Ingresso em março de 2016) 

ETAPA: ANÁLISE DOCUMENTAL 
 

ANEXO V (PARA USO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO) 
 

Candidato: 

Avaliador: 

 

Itens Pontuação Peso NOTA 

1. Cartas de recomendação  10%  

2. Declaração de intenções  20%  

3. Histórico escolar do curso de graduação  10%  

4. Curriculum vitae  60%  

 

Curriculum vitae 

   Item Número Valor  Pontos 

1. Artigo publicado em revista científica indexada  4  

2. Resumo simples publicado em congresso científico   1  

3. Resumo expandido publicado em evento científico   1  

4. Capítulo ou livro publicado   3  

5. Trabalho publicado em boletim/informe/circular técnica/comunicado técnico  1  

6. Textos técnicos em jornais ou revistas (máximo 10 textos)  1  

7. Cadernos didáticos ou cartilha (máximo 2 cadernos didáticos ou cartilha).  1  

8. Iniciação científica / tecnológica (semestres)  1  

9. Bolsa de extensão ou estágio não obrigatório (semestres)  1  

10. Participação em projeto de pesquisa / extensão sem bolsa (semestres)  1  

11. Monitoria (semestres)  1  

12. Comunicação em eventos (palestras, minicursos, etc.)  1  

13. Prêmios e distinções acadêmicas  4  

14. Experiência profissional relevante para o PGA (máximo 4 semestres)  0,5  

15. Estágio ou curso no exterior, relevante para o PGA (semestres), exceto estágio 

obrigatório ou de conclusão de curso 
 3  

 
Observações:  

a) Estes são os critérios usados para avaliar a documentação apresentada pelo candidato e pode ser usado como guia para 

preparar o Resumo do curriculum vitae com documentação estar ordenada de acordo com o ANEXO VI.  

b) Os itens constantes no Curriculum vitae, acima citados serão avaliados somente no período de 2010 a 2015. 

c) Os itens 8 a 11 podem ser comprovados por atestado fornecido pela instituição ou pelo professor orientador. 

d) Cópia da primeira página dos artigos, capítulos de livro e outras produções intelectuais deverá ser apresentada. Para 

identificar completamente a produção, apresente também cópia de página de rosto ou índice do veículo. A informação 

dever ser suficiente para que a produção possa ser acessada, se a Comissão Avaliadora julgar necessário. Produções 

não documentadas, não serão consideradas para fins de pontuação. 

 



 

 

 

 
NOVO PROCESSO SELETIVO MESTRADO 

(Edital 003/2015/PGA-CCA - Ingresso em março de 2016) 

 

ANEXO VI – RESUMO DO CURRICULUM VITAE 

 

CANDIDATO:  
 

 

 

Preencha os quadros abaixo e anexe os comprovantes na ordem citada. 
- Apresente a sua produção intelectual usando o formato ABNT NBR 6023/2002. 

- Se necessário, inclua novas linhas nos quadros. 

 
A. Artigos científicos publicados ou aceitos em revista científica indexada nos últimos cinco anos (2010-2015) – anexar pelo 

menos a primeira página do artigo publicado ou o comprovante do aceite pelo editor – 4 pontos/artigo 

A.1. 

A.2. 

 

B. Resumos simples (até uma página) publicados em eventos científicos nos últimos cinco anos (2010-2015) – anexar cópia – 1 

ponto/resumo 

B.1. 

B.2. 

 

C. Resumos expandidos ou trabalhos completos publicados em eventos científicos nos últimos cinco anos (2010-2015) – anexar 

cópia – 1 ponto/resumo 

C.1. 

C.2. 

 

D. Capítulos ou Livros publicados nos últimos cinco anos (2010-2015)– anexar folha de rosto, ficha catalográfica e sumário. No 

caso de capítulo de livro, anexar também a primeira página - 3 pontos/capítulo ou livro 

D.1. 

D.2. 

 

E. Trabalho publicado em boletim/informe/circular técnica/comunicado técnico publicados por instituição de 

ensino/pesquisa/extensão nos últimos cinco anos (2010-2015) – anexar cópia do trabalho – 1 ponto/trabalho 

E.1. 

E.2. 

 

F.  Textos técnicos em jornais ou revistas (máximo 10 textos) nos últimos cinco anos (2010-2015) – 1 ponto/trabalho 

F.1. 

F.2. 

  



 

G. Cadernos didáticos ou cartilha (máximo 2 cadernos didáticos) nos últimos cinco anos (2010-2015)  1 ponto/trabalho 

G.1. 

G.2. 

 

H. Iniciação científica/tecnológica nos últimos cinco anos (2010-2015) – anexar certificado ou atestado – 1 ponto/semestre 

H.1. 

H.2. 

 
I.  Bolsa de extensão ou estágio não obrigatório nos últimos cinco anos (2010-2015) – anexar declaração ou atestado – 1 

ponto/semestre 

I.1. 

I.2. 

 
J. Participação em projeto de pesquisa / extensão sem bolsa nos últimos cinco anos (2010-2015) – anexar declaração ou atestado 

– 1 ponto/semestre 

J.1. 

J.2. 

 

K. Monitoria nos últimos cinco anos (2010-2015) – anexar declaração ou atestado – 1 ponto/semestre 

K.1. 

K.2. 

 
L. Comunicação em eventos (palestras, minicursos, etc.) nos últimos cinco anos (2010-2015) – anexar certificado – 1 

ponto/evento 

L.1. 

L.2. 

 
M. Prêmios e títulos acadêmicos (máximo 5 prêmios e títulos)  nos últimos cinco anos (2010-2015) - anexar certificado – 4 

pontos / prêmio 

M.1. 

M.2. 

 
N. Experiência profissional relevante para o PGA (máximo 8 semestres) nos últimos cinco anos (2010-2015) – anexar documento 

comprobatório – 1 ponto/semestre 

N.1. 

N.2. 

 
O. Estágio ou curso no exterior, relevante para o PGA (semestres) nos últimos cinco anos (2010-2015), exceto estágio obrigatório 

ou de conclusão de curso– anexar certificado/declaração – 3 pontos/semestre 

O.1. 

O.2. 

 

 


