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PPGAgro 

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA  

 

EDITAL COMPLEMENTAR PPGAgro 7/2019   

 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O CURSO DE MESTRADO EM AGRONOMIA 

INGRESSO EM 2020 

 

1. PREÂMBULO  

1.1 As Comissões de Seleção e de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Agronomia 
(PPGAgro), no uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece as normas do 
processo seletivo complementar para o preenchimento das vagas dos cursos de Mestrado 
Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Agronomia.  

1.2 O edital foi aprovado em reunião do Conselho do PPGAgro (CPG) no dia 28 de 
novembro de 2019.  

1.3 Informações sobre o PPGAgro podem ser obtidas na página eletrônica 
(www.ppgagro.upf.br) ou na secretaria do Programa. 

 

2. DAS VAGAS  

2.1 Serão disponibilizadas quinze (15) vagas para o curso de Mestrado. 

2.2 A distribuição das vagas será de acordo com o desempenho do candidato, a linha de 
conhecimento de interesse do candidato e a disponibilidade de orientação dos docentes 
permanentes (Apêndice I).   

2.3 O Programa reserva-se o direito de não preencher a totalidade das vagas previstas 
nesse edital, ou excepcionalmente, aceitar além desse número. 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1 As inscrições de que trata o presente edital deverão ser realizadas entre 20 de 
dezembro de 2019 a 30 de janeiro de 2020 (17h) diretamente no endereço eletrônico: 
www.upf.br/pos, no link “Inscrições” ou https://secure.upf.br/apps/posgraduacao/posMobile. 

 

3.2 A efetivação da inscrição ocorrerá mediante o preenchimento do formulário de inscrição 
(Apêndice II) e entrega de dos documentos a seguir relacionados, em formato digital.  

a) histórico escolar do curso de graduação para candidatos já graduados; 

b) diploma universitário (frente e verso), para candidatos já graduados, ou declaração do 

coordenador do curso com a previsão da data de colação de grau; 

c) carteira de identidade e CPF; 

d) certidão de nascimento ou casamento; 

http://www.upf.br/
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e) passaporte, para candidatos estrangeiros (em substituição aos itens j); 

j) Comprovante do pagamento de taxa de inscrição (R$ 200,00).  

 

3.3 Poderão candidatar-se aos cursos de Mestrado em Agronomia os portadores de diploma 
de curso de graduação na área de ciências agrárias, biológicas ou áreas afins às linhas de 
pesquisa do Programa.   

 

A comissão resguarda-se no direito de não aceitar documentos com qualidade digital que 
comprometam sua visualização.  

 

4. DA SELEÇÃO  

4.1 A seleção dos candidatos ocorrerá mediante a análise do currículo vitae (Lattes) e 
entrevista do candidato com docente do PPGAgro. 

4.1.1 O CV Lattes deve estar atualizado junto ao CNPq, bem como, um resumo da produção 
científica e acadêmica deve ser apresentado e anexado aos documentos, conforme o 
Apêndice III. 

4.1.2 Para a entrevista, os candidatos deverão agendar horário diretamente com o(s) 
docente(s) com o(s) qual(is) gostariam de desenvolver seu projeto de pesquisa de 
dissertação. A entrevista deverá ocorrer entre 3 e 7 de fevereiro de 2020. A entrevista 
poderá ser realizada por vídeo conferência ou outra ferramenta à distância, caso não haja 
possibilidade de ser realizada pessoalmente. 

4.2 A relação dos candidatos selecionados para ingresso no curso pretendido será 
divulgada na página eletrônica do Programa a partir do dia 10 de fevereiro de 2020. 

4.3 A Comissão de Seleção é soberana quanto ao processo seletivo, não cabendo recurso 
e/ou solicitação de revisão do resultado por parte dos candidatos. Qualquer inconsistência 
na documentação o candidato será considerado não aprovado no processo seletivo.  

 

5. DAS BOLSAS  

Os candidatos que desejarem apoio financeiro para realizar seu curso de mestrado, 
que trata esse edital, poderão concorrer a bolsas Prosuc/Capes Modalidade II. A quantidade 
de bolsas é de acordo com a disponibilidade orçamentária das agências de fomento.  

O auxílio proporcionado pela bolsa Modalidade II/Prosuc/Capes destina-se a cobrir o 
custeio da mensalidade de taxas escolares. Esse auxílio será pago mensalmente pela 
Capes e diretamente na conta dos beneficiários, que deverão repassar o valor à UPF, em 
substituição ao pagamento das mensalidades e demais taxas do curso de Mestrado. 

Os candidatos deverão solicitar a forma de apoio pretendida mediante 
preenchimento do formulário disponível no anexo IV deste edital.  

Será exigido do pós-graduando, para concessão e manutenção dos benefícios das 
Modalidades II: 

I. ser classificado em processo seletivo conduzido pela Comissão de Bolsas Prosuc/Capes; 

II. comprovar desempenho acadêmico satisfatório no curso de mestrado, conforme as 
normas definidas pelo Programa de Pós-Graduação e pela instituição; 

III. estar regularmente matriculado no Programa de Pós-Graduação em que se realiza o 
curso; 

IV. firmar Termo de Compromisso, em modelo específico disponibilizado pela Capes, 
declarando estar ciente e de acordo com os requisitos estabelecidos neste artigo; 
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V. ser titular de conta corrente ativa, em nome próprio, e em domicílio bancário brasileiro. 

VI. apresentar, durante a vigência do benefício, documentos e/ou relatórios à Comissão de 
Bolsas, sempre que solicitado.  

VII. Aos alunos contemplados com Modalidade II Prosuc/Capes, será permitido vínculo 
empregatício ou atividade autônoma, conforme previsto na portaria CAPES. 

A inobservância dos requisitos desses itens por parte do bolsista enseja o cancelamento dos 
benefícios por parte da Vice-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, sem prejuízo para a 
universidade em restituir à Capes os recursos irregularmente recebidos pelo bolsista. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 Os candidatos selecionados pelo presente Edital deverão efetuar a matrícula em 27 e 28 
de fevereiro de 2020, via e-mail (ppgagro@upf.br) anexando o formulário próprio de 
matrícula devidamente preenchido e que está disponível na página do PPGAgro (link 
formulários). Caso contrário, deixará de ter direito à vaga pretendida.  

6.2 O candidato que for contemplado com algum tipo de apoio e que não efetuar a matrícula 
no curso perderá o direito ao mesmo, que será destinado ao candidato suplente.   

6.3 Candidatos suplentes serão informados dessa condição pela secretaria. 

6.4 Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo de que trata este 
Edital o candidato que:  

a) não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e nas condições estipuladas 
neste Edital; também se aplica a toda a documentação apresentada de forma inelegível ou 
incompatível com o formato requerido. 

b) deixar de executar quaisquer das etapas do processo seletivo nas datas e horários 
estipulados;  

c) não confirmar a matrícula na data especificada neste Edital.  

6.5 Ao se inscrever, o candidato aceita as condições estabelecidas neste Edital. 

6.6 A não observância das condições que resultaram na seleção do candidato poderá 
implicar na não efetivação da matrícula, e se matriculado, na substituição do orientador ou 
mesmo no desligamento do aluno no curso. 

 

Passo Fundo, 16 de dezembro de 2019.  

 

 

Universidade de Passo Fundo  
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária 

Programa de Pós-Graduação em Agronomia-PPGAgro 
Comissão de seleção e bolsas PPGAgro 
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APÊNDICE I 

Quadro I Macroprojetos dos docentes permanentes do PPGAgro 

Macroprojetos Orientador 

Prospecção e caracterização de frutíferas e 

florestais nativas e exóticas 

Alexandre A. Nienow 

(alexandre@upf.br) 

Propagação e potencial produtivo de espécies 

frutíferas e florestais 
Alexandre A. Nienow 

(alexandre@upf,br) 

Fatores edafoclimáticos em pastagens como 

promotores de respostas à quantidade e qualidade 

do leite bovino. 

Carlos Bondan (cbondan@upf.br) 

Física de solos agrícolas e sua relação com as 

plantas e o ambiente 

Vilson A. Klein  

(vaklein@upf.br) 

Paisagismo, Agroecologia e Horticultura 

ornamental e medicinal 

Cláudia Petry  

(petry@upf.br) 

Constituintes de rochas, solos e sedimentos e 

propriedades físico-químicas associadas 

Edson C. Bortoluzzi  

(edsonb@upf.br) 

Química e Fertilidade do solo, nutrição de plantas 

e manejo da adubação 
Pedro A. V. Escosteguy 

(escosteguy@upf.br) 

Bioprospecção de metabólitos secundários de 

microrganismos 

Fabiana Tonial 

(fabianatonial@upf.br) 

Diversidade de germoplasma e qualidade de 

sementes e grãos de espécies estratégicas para os 

sistemas agrícolas do sul e sudeste do Brasil 

Nadia Canali Langaro 

(nclangaro@upf.br) 

Tecnologia de cereais de inverno e forrageiras em 

sistema de integração lavoura-pecuária 

Renato S. Fontaneli 

(renato.fontaneli@embrapa.br) 

Fisiologia da Produção 
Geraldo Chavarria L. Jr. 

(geraldochavarria@upf.br) 

Biologia e controle de plantas daninhas 
Mauro A. Rizzardi  

(rizzardi@upf.br) 

Etiologia, epidemiologia e manejo de doenças em 

plantas 
Carolina C. Deuner 

(carolinadeuner@upf.br) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:petry@upf.br
mailto:geraldochavarria@upf.br
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APÊNDICE II 
 

FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS 

I - IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome completo: 

CPF: Identidade: Órgão emissor: UF
: 

Data de emissão: 
 

Data de nascimento:  Nacionalidad
e: 

Sexo: [   ] Fem. [   ] Masc. 

Endereço residencial:  
 

CEP: Cidade: 
 

UF: País: 

DDD: 
 

Fone: Cel:         E-mail: 

Endereço Profissional:  
 

CEP: 
 

Cidade: UF: País: 

DDD: Fone: 
 

Cel:          E-mail: 

 

Modalidade:                                                    
[    ] Candidato ao curso de  Mestrado       
 

 
Macroprojeto de interesse nas linhas escolhidas (ver relação anexa ao edital – Apêndice I) 
1ª opção de orientador:........................................................... 
2ª opção de orientador:........................................................... 
 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO 
[ 1 ]  Histórico escolar da graduação aos graduados ou Rascunho do boletim acadêmico aos finalistas;  
[ 2 ]  Diploma da graduação ou declaração do coordenador do curso com a data de colação de grau; 
[ 2 ]  Cópia do currículo Lattes 
[ 3 ]  Cópia da carteira de identidade 
[ 4 ]  Cópia do CPF  
[ 5 ]  Cópia da certidão de nascimento ou casamento 
 
*Após colação de grau, deverão entregar histórico e diploma da graduação. 

 
 

Local                               Data                                        Assinatura do candidato 
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APÊNDICE III 
Formulário resumido do Curriculum Lattes e dos históricos: Seleção 2020 PPGAgro 

Nome do Candidato: _____________________  Curso pretendido (   )M  (   )D 

Orientador sugerido: 1º opção:________________________________ 

   2º opção: _______________________________ 

Quadro I. Formulário resumido de produção. 

 Quantidade de artigos publicados nos anos de Uso da 
comissão 

 2016 2017 2018 2019   

Artigos aceitos ou 
publicados Qualis:* 

Número Número Número  Número Total  

A1       

A2       

B1       

B2       

B3       

B4       

B5       

Sem qualis       

Resumos expandidos 
apresentados em 
congressos 
(máximo 2 por evento)  

      

Capítulos de livros ou        

Livros publicados       

Capacitação 

Intercambio pesquisa 
exterior 

      

Bolsista iniciação científica       

Monitorias (máx 24 meses)       
*Orientações de preenchimento: 

1) Extrair os dados do CV Lattes as informações  
2) A consulta do qualis deverá ser segundo a Classificação de periódicos 2013-2016 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/  na Área : Ciências agrárias I: usando-se o 
ISSN ou título do periódico. 

3) Resumos expandidos: resumos com 2 ou mais páginas apresentados em congresso 
e publicado em Anais do mesmo. 

 
Quadro II. Formulário resumido das revistas e seus qualis em que houve publicação.  

Nome da revista Qualis 

  

  

  

  
Escreva o nome do periódico, o numero de ISSN e o qualis 
 
 
 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/
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APÊNDICE IV - FICHA DE INSCRIÇÃO 
  

Curso:                              (   ) Mestrado                                    
  
Benefício pretendido:    (   ) Bolsa PROSUC/Capes Modalidade II 
                                          
 
Nome do candidato:    
 

 
Telefone:__________________                           E-mail:_____________________________ 
 
Endereço: _________________________________________________________________ 
 
CPF: ______________________ 
 
Possuo vínculo empregatício formal:   (   ) sim        (   ) não   

Desenvolvo atividade remunerada sem registro ou vínculo formal:   (   ) sim     (   ) não   

Descrição da atividade profissional:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Nome do empregador ou contratante: 
__________________________________________________________________ 

 Categoria funcional:      (    ) docente              (    ) não docente 

 Tipo de afastamento:    (    ) integral               (    ) parcial: ........................ horas semanais   

 Situação salarial quando em afastamento integral ou parcial da empresa em que trabalha:  

(    ) com salário         (    ) sem salário     

Trabalha como autônomo? (    ) sim      (    ) não 

Nesse caso, qual a atividade? 
__________________________________________________________________________ 

Horas semanais destinadas ao curso pretendido: ___________ 
 

 
Declaração  

 
(  ) Declaro não ter vínculo empregatício com a Universidade de Passo Fundo 
(  ) Declaro ter vínculo empregatício com a Universidade de Passo Fundo 
(  ) Declaro ter disponibilidade de dedicação integral ao Curso (40h) 
(  ) Declaro ter disponibilidade parcial ao Curso de, pelo menos, ___horas semanais diurnas; 
(  ) Declaro que não me encontro aposentado ou em situação equiparada; 
( ) Declaro que li e estou ciente das disposições e compromissos expressos no presente 
Edital;  
(  ) Declaro que as informação prestadas são verdadeiras.  
 
__________________________________         
Assinatura         
 
Local e data 


