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UNIVËRSIDADE FEDERAL DO ESPíRITO SANTO
pRoGRAMA DE POS-GRADUAçÃO EM AGRTCULTURA TROPICAL

r ATA DA TERCEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PROGRAMA DE POS.
z GRADUAçÃO EM AGRICULTURA TROPICAL (PPGAT) DO CENTRO
: UNtvERStTARtO NORTE DO ESPíRITO SANTO (CEUNES), DA UNIVERSIDADË
+ FEDERAL DO ESPÍR|TO SANTO (UFES), CONVOCADA VTRTUALMENTE NO
S VIGESIMO OITAVO DIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO
o (28/05 t2018) PELO COORDENADOR DO PPGAT, PROF. EDNEY LEANDRO DA

z VITORIA, COM CONSULTA ENCERRADA NO DIA VINTE E NOVE DE MAIO DE DOIS
s MIL E DEZOITO AS 12H00M|N..P..ART-IGIPARAM OS MEMBROS PERMANENTES DO
s COLEGIADO, PROFESSORES: ADEMIR FONTANA, ANDREIA BARCELOS PASSOS
r0 L|MA GONT|JO, EULSON RoMAIS SCHMiI-,p ; ,rÁatO LULZ PARTELLI, FABIO
11 RIBEIRO PIRES,'IVONEY''GONTIJO, MOISES ZUC€LOIO, ROBSON BONOMO,
12 SARA DOUSSEAU ARANTES E AMANDA DUIM FERREIRA (REPRESENTANTE
13 DISCENTE). í". Pauta. 1.1. Análi$e- e apreciação do Ëditpl Mestrado PPGAT no

14 01t2018. O prof. Edney Leandro encaminhou ao Colegiado á proposta de edital para
r.s ingresso em 201812, a saber: EDITAL MESTRADO n. 0112018 - fOitat do Exame de
16 Seleção para:lngiêsso no Mestrado dó Programa d#Pós-Grádlação em Agricultura
ti Tropical (ÉpGnl do Centro Universitário Norte do Espírito Santo - UFES para o
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segundo sçmestede 2018. O Dir-,etor do Centro UniveÍSitário Norte do Espírito Santo -
CEUIIIES da lJniversidade Federal do Espírito...Saht0.: UFES, no uso de suas atribuições
legais, torna público a abertura do Edital de Seleçáo para o Curso de Mestrado em
Agricultura Tropical, paraingreoso',no segúndo semestre de 2018. Este Ed:ital estabelece
as norúas e procedimentos para a seleção e disponibilização de bolsásìe estudos para
candÍdatss(as) selecionados(as)..Podem candidatar-se à'seleção do Çurso de Mestrado,
portadoies' de diplomâ'de cúiSo 9upêrÌor em. Engenharia Agronômìca, Agronomia,
Zootecnía- Engenharia Floiestal, Eng.i AgrÍe.ola,. Eng. Ambiental, Eng. Agrícola e
Ambiental, Licenciatura em Ci. Agrárias e Bacharelado e Licenciatura em Ci, Biologicas.
O não enquadramentó',,dos(as) candìdatos(as) neSta.especificaçáo em termos de área
correlatas. acanetará no indeJèrjmentó@ inscriçao. O Curso de Mestrado em Agricultura
Tropical reqúer edicaçáo integral dos alúnos pafa o cumprimento da programação
didática que. comor,eende, além'' de 'aúlas, Semlnários, participação em experiências
práticas, elaboràçáo e condução dê trabalhos, desenvolViúento de pesquisa e
participação em evêntos técnico-científicos.'Do número de vagas: 04. Do local de
desenvolvimento das atividades,.do PPQAT As atiúidãd-es'do curso serão realizadas no
Centro Universitário Norte.do Espí'rito Santo, no MuniCípio de Sáo Mateus. Além deste
iocal, o projeto de cada aluno BOder,á ser desenüolvido em outros locais dependendo de
cada orientador ou projeto de pesquisa. Endereço: UFES/CEUNES/PPGAT, Rodovia BR
'ï01 Norte, Km 60, bairro Litorâneo, CEP 29.932-540, Sáo Mateus- ES. DaTitulaçáo a
ser obtida: Mestre em Agricultura Tropical, Area de Concentraçáo em Agricultura
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Tropical. Das lnscrições: As inscrições para o processo de seleção de candidato(as) ao
mestrado estaráo abertas no período de 1410612018 a 281A612018, no horário de,

0gh00min as 18h00min, somente em dias úteis (de segunda-feira a sexta-feira),
Secretaria Unificada de Pós-Graduaçáo (SUPGRAD) do Centro Universitário Norte
Espírito Santo, no município de Sáo Mateus, ES. Os documentos deverão ser
em envelope lacrado e identificado, os quais serão conferidos pela co
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Rodovia BR 101 Norte, km 60, Bairro Litorâneo, CEP: 29.932-540, São Mateus, ES
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examinadora após o encerramento das inscriçoes. A inscrição é gratuita e deve ser
iniciada obrigatoriamente via internet, no sítio eletrônico: https://goo.gl/C8brWC. Os
candidatos deverão entregar, no ato da inscriçáo, os seguintes documentos: . O
formulário de inscriçáo gerado após preenchimento on line, que deve ser preenchido
apenas durante o período de inscrição (1 410612018 a 2810612018). Este relatório, após
seu preenchimento, será automaticamente enviado para o e-mail do candidato que deve
imprimir uma cópia; . Os candidatos ao Curso de Mestrado deverão apresentar cópia do
diploma de graduação, ou atestado..de-eonclusão, ou atestado de previsão de conclusão
do Curso de Graduação emitido pela secretaria acadêmica do curso; . Cópia do
Histórico Escolar constando, o Goef,iciente de Rendimento. Caso o histórico escolar não
contemple o CR,.o candidatb deverá solicitar a lnstituiç,.âo de origem a emissão do CR
em documento oficial; . Copia dos seguintes documenG:.Carteira de ldentidade, CPF,
Título de Eleitor eom comprovante da última votação e Docúrnento de Serviço Militar; .
Curriculum Vitaero modelo Sistem'a.::Lãttes do CNPq (http/Ttaties.cnpq.br), devidamente
documentado (copia de: certificadós, declarações, resumos, artigos, etc.) e encadernado.
As cópias-oes comprovantes devem sei apresentadasla,mesma o-rdem de descrição no
currículo,'(Ìfticar quando da dqscriçáo 'da ativ_idade/produçáo em qual página se
encontra o respectivo comprovante). Candidatos brasileiros devem obrigatoriamente
apresentar no formato do CNPq e candidatos estrangeiros o formato é livre. Para
compÍovâçáo de resurnos publicadoS em eventos.-êüerá ser apresentada uma copia do
mesmo na íntegra e náo apenas a primeira,.págìna. O cerlificado de àpresentação no
evento não será aceito como comprovaçáo de publicação; . Cópia impressa do e-mail de
aceite do professar'orientador; " Plano de trabalho (Formulário 1);- eoncordância da
instituiçáo e declaração (Formulário :2J,. Observações; a) Os cándiOatos que não
puderem cornparecer pessoalmente à Se-er,etaría Unificada de Pós-graduaçáo
(SUPGRAD) poderão se.insc1ey:. (1) por proeur6çãú--oevidamente assinada; (2) por
correspondência (as inscriÇóes feitas por correspondêniia teráo, necessariamente, que
chegar na SUPGRAD'até o último dia de inscriçáo: 2810612018. b) Todo candidato deve,
OBRIGATORIAMENTE, entrar em co-ntato com o professor que atue na área que
pretende desenvolver seu trabalho de mestrado. Para isso, deve acessar a oágina do
PPGAT, no item córpo docente, e contâtar o futuro docente/oriêntador por e-mail. Este
contato visa informá-lo sobre seu interesse e o possível tema de trabalho a ser
desenvolvido. O e-mail de resposta,ds orientador devêrá, OBRIGATORIAMENTE, ser
impresso e anexado à doeurrentaÇão de inscrição; c) A inscrição será indeferida caso a
documentação esteja incomplêta e os comprovantes do Curriculum Vitae e seus
comprovantes não sejam apresentados como solicitados. d) O número de vagas
ofertadas por orientador (Docente Permanente) para este edital e e-mail dos respectivos
professores estão que apresentados no Quadro 1: Quadro 1 - Orientadores (Docente
Permanente), terna a ser desenvolvido na proposta de Mestrado, número de vagas
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/. 1,1ofeftadas por orientador e e-mail. Orientador - E-mail -Tema - Vagas disponíveis*: {Ademir Fontana - ademir.fontana@embrapa.br - A definir - 1; Andreia Barcelos
Lima Gontijo - albarcelos@hotmail.com - Biotecnologia Vegetal - 1; Fábio Ribeiro Pi
pires.fr@grnail.com - Recuperaçáo de áreas degradadas - 1; Robson
robson.bonomo@ufes.br - Hidroretentores no plantio de mudas de espécie nativa
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e/ou pelo Colegiado do PPGAT. São Mateus,28 de maio de 2018. Em votaçáo,
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*Ëxistindo interesse do orientador, há possibilidade de abeftura de 01 (uma) nova vaga,
respeitada a ordem de classificação. Da Avaliação de Candidatos (as): Os(as)
candidatos(as) que tiverem suas inscriçÕes homologadas seráo avaliados conforme
segue abaixo: 1o) Avaliação do Coeficiente de Rendimento na Graduaçâo (20%). OBS.:
Serão desclassificados candidatos com coeficiente de rendimento acadêmico inferior a
6A%. 2") Produção Científica (Curriculum Vitae) na área do Programa (55%), cuja
pontuaçáo será conÍerida de acordo com os critérios do Anexo 1. 3o) Atividades
extracurriculares na ârea do Progr.arna (25ïQ,.cuja pontuação será conferida de acordo
com os critérios do Anexo 1. Seráo admitidos no PPGAT os candidatos habilitados por
orientador na sequência dá Clasbificação obtida; até o preenchimento das vagas
ofertadas de acordo com a disponibilidade do orientador. Ocorrendo a náo classificaçáo
de candidatos paraum'orientador, será facultado a este a possibilidade de convite a um
candidato, segúÌndo-se a ordem de classificação entrê os suplentes, para o
preenchimehto. da vaga na área es$ecífica de atuação do docente. O resultado deste
edital do processo seletivo será divulgado pela comissão de seleção na página do
PPGATICE'UNESIUF.ES e da Secretar.ia Unificadaìe Pos-Gradúaçáo do CEUNES. Da
Concessáó'ìas,, olsas: As bolsas seráo eoncedidâS conforme a ordem de pontuaçáo
dos candidatos que efetuarem a matrícula como aluno regular, sendo definida depois
dos doÌs períodos de matrículas regulares, e contemplando-se até uma bolsa por
orientador-: neste edital, Datas, e horários: 

-D'ata,-' Horário - Atividades: 1410612018 a
281061201A - 08h00min as 18h00min - períôO'o deìnscriçâo;2910612018 - Até 18:00h -
Homologação; AZ'a ASl07l2O1B - Até 18h00nnjn - Avaliaçáo do Coeficiente de
Rendirnento na GradugÇâo; ,Pr:odução Científica (Curriculum Vitae); Atividades
extracuúculares; 06107 ni8 - 08h00min,as tehoOmin,- bivulgaçáo do resúltado parcial
do procè^sso seletivo; 09. a 1AlO7l20ï8',- Até,,-'18h0omin - Recursos*; 1110712018
08h00mih as 18h00min- - Anqfj3è,dos recursos; Até dia 1310712018 - 08h00min as
18h00min - Divulgaçáo'tu resultado fi ; 0J. a.03/08/2018 - 08h00min as 18h00min -

Período de matrícula dos candicjatos selecionados (primeira etapa); 06 e 0710812018 -

08h00min ,aS -1 O0min - Feríodo de mátrí:èuÌa (segunda etapa, caso necessário);
1010812018 - Até 1B:00h - Período de matrícula dos candidatos selecionados (especiais).
Caso necessário,-ó-óorrerá um novo período de matrícuta dos candidatos selecionados
(segunda etapa). * Os recursos seráo recebidos da mesma forma que as inscrições e
por meio de formulár.io próprìo (Forrnufário 3Ì, Q'qs: isposições Finais. Ao inscrever-se
na Seleçáo, o(a) candidato(a) ieconhece a nceita.ção das normas estabelecidas neste
Edital. Todos os candidatos Que têm interessê em participar do PPGAT como aluno
especial deve, obrigatoriamente, participar do processo seletivo, podendo ser
dispensado o e-mail para o possível orientador. Os candidatos náo habilitados neste
edital terão um prazo de até 90 dias, a partir da data de divulgação do resultado do
processo seletivo, para retirar a documentaçáo por eles apresentada. Os docurnentos
ficarão a disposição dos interessados na Secretaria Unificada de Pós-Graduação
{SUPGRAD). Os casos omissos ou duvidosos serão julgados pela Comissáo de Seleção

&

aprovado por unanimidade. Nada havendo mais a tratar, eu, Danielle Andrade d
Lucena Carvalho, servidora lotada na Secretaria Unificada de Pós-Gr
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_quarenra e cinco (j 4s) rinhas que,

:i.gl1'Sg^ïi co n f o rm i d ad e, s e rá p e io s s e n À ;,.Ã ú!il ;A' ilrï"iï depois de lida e
ADEMIR FONTANA
ANDREIA BARCELOS PASSOS
EDILSON ROMAIS SCHMILDT .
EDNEY LEANDRO DA

G,,úWr-L,3,

FABIo LUIZ PARTEI-LI a,L
FABro RtBEtRo ptRES ,=
IVoNEY GoNTIJo \ '.ffMOISES ZUCOLOTO- .

ROBSON BONOMO
SARA DOUSSEAU.'ARAN TES
AMANDA ouiú È,ÉnËËiliÃìRep. DÌqc.) Gr..,*"'_*d lü^,rt,.... 3^o\^c=
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