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PPGAgro 

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA -  

 

EDITAL PPGAgro 4/2019   

SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA OS CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO  

INGRESSO EM 2020 

 

1. PREÂMBULO  

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

1.2 O edital foi aprovado em reunião do Conselho do PPGAgro (CPG) no dia 5 de agosto de 
2019 e em consulta ao colegiado do Programa.  

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 Mestrado e doze (12) vagas para o 
Doutorado. 

2.2 A distribuição das vagas será de acordo com 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 2 de setembro 
(8h) e 14 de novembro de 2019 (17h) no endereço eletrônico: www.upf.br/pos, no link 
“Inscrições” ou https://secure.upf.br/apps/posgraduacao/posMobile.  

3.2 Poderão candidatar-se aos cursos de Mestrado e Doutorado 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.   

3.3 A efetivação da inscrição ocorrerá mediante o preenchimento do formulário de inscrição 
no site. Dentre os documentos exigidos em formato digital estão: 

a) histórico escolar do curso de graduação. 

b) histórico escolar do curso de Mestrado, para os candidatos ao Doutorado; 

d) diploma universitário (frente e verso), para candidatos já graduados, ou declaração do 
coordenador do curso com a previsão da data de colação de grau; 

http://www.ppgagro/
http://www.upf.br/
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e) diploma do curso de Mestrado, para candidatos já titulados, ou declaração do curso, 
assinada pelo orientador e coordenador, com a data prevista para a defesa da dissertação, 
para os candidatos ao Doutorado; 

f) Currículo Lattes obtido através da plataforma Lattes no site do CNPq, destacando 
somente as produções científicas no período 2016-2019;  

Também anexar resumo da produção acadêmica e científica constante do Currículo Lattes 
no período de 2016-2019, conforme formulário Apêndice II;   

 

g) carteira de identidade, título de eleitor e CPF; 

h) certidão de nascimento ou casamento; 

i) passaporte, para candidatos estrangeiros (em substituição aos itens g); 

j) Proposta de projeto de pesquisa para candidatos ao curso de Doutorado, conforme 
modelo anexo (Apêndice III).   

 

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

 

3.4 qualquer dúvida sobre os documentos a comissão de seleção poderá entrar em 
contato para solicitar maiores esclarecimentos.  

 
3.5 A relação das inscrições homologadas será divulgada na página eletrônica do Programa. 

 

4. DA SELEÇÃO  

4.1 A seleção para os candidatos homologados ocorrerá entre os dias 18 e 28 de novembro 
de 2019 e constará das seguintes etapas: 

1ª etapa - Provas de interpretação de texto em língua inglesa e de interpretação e redação 
de resultados de pesquisa vinculados à área agronômica. 

 

As provas ocorrerão no dia 18 de novembro de 2019, entre 8h30min e 11h30min no prédio 
H1, da FAMV.  

 

2ª etapa – Entrevista com docente permanente do PPGAgro 

Os candidatos aos cursos de Mestrado e Doutorado deverão agendar horário com o(s) 
docente(s) permanente(s) com o(s) qual(is) gostariam de desenvolver seu projeto de 
pesquisa de dissertação ou tese, mediante e-mail (Apêndice I), com cópia para 
ppgagro@upf.br. 

A entrevista deverá ocorrer entre 18 e 28 de novembro de 2019. 

Na impossibilidade da realização da entrevista nesse período com o docente o candidato 
deverá comunicar à Secretaria do Programa, para que durante esse período a entrevista 
seja realizada com outro docente permanente do programa.  

A entrevista será conduzida pelo docente permanente que poderá fazer a arguição quanto 
aos conhecimentos gerais e específicos que envolvem os cursos pretendidos; também a 
arguição poderá ser quanto à motivação do candidato ao curso pretendido, entre outras que 
julgar pertinentes. Um parecer circunstanciado será encaminhado pelo docente aceitando ou 
não o candidato (caráter eliminatório). 
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3º etapa - Avaliação do Currículo Lattes e do histórico escolar do curso de graduação (para 
candidatos ao Mestrado ou Doutorado) e de Mestrado (para candidatos ao Doutorado) 
observando-se o que consta no Apêndice II. 

 

4.2 A prova de inglês tem como objetivo verificar a capacidade do candidato em ler e 
interpretar um texto na língua inglesa. A prova constará de um texto com tema vinculado à 
Agronomia, com questões objetivas e descritivas a serem respondidas em língua 
portuguesa. Será facultado o uso de dicionário impresso. 

  

4.3 A prova de interpretação e de redação de resultados de pesquisa tem como objetivo 
avaliar a capacidade do candidato em compreender e interpretar os dados numéricos 
contidos em tabelas e/ou figuras, com posterior descrição dos resultados. 

 

4.4 A relação dos candidatos selecionados para ingresso no curso pretendido será 
divulgada na página eletrônica do Programa a partir do dia 29 de novembro de 2019. 

 

4.5 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 E TAXAS ESCOLARES  

Os candidatos que desejarem apoio financeiro para realizar seu curso deverão se inscrever 
no Edital de Seleção de Bolsistas Prosuc/Capes e FUPF concomitante a seleção (02 de 
setembro a 14 de novembro de 2019). 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 Os candidatos selecionados pelo presente Edital deverão efetuar a matrícula de 11 e 12 
de dezembro 2019, pessoalmente na secretaria do PPGAgro. Caso contrário, deixará de ter 
direito à vaga pretendida.  

 

6.2 O candidato que for contemplado com algum tipo de apoio, estipulado no Edital de 
Seleção de Bolsistas Prosuc/Capes e FUPF, 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.  
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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, 02 de setembro de 2019.  

 

 

 

Programa de Pós-Graduação em Agronomia 
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária 

Universidade de Passo Fundo 
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APÊNDICE I 

Quadro I Macroprojetos dos docentes permanentes do PPGAgro 

Macroprojetos Orientador 

Caracterização histoquímica, citogenética e 

molecular em cereais de inverno 

Sandra Patussi Brammer 

(sandra.brammer@upf.br) 

Bioprospecção de metabólitos secundários de 

microrganismos 

Fabiana Tonial 

(fabianatonial@upf.br) 

Prospecção e caracterização de frutíferas e 

florestais nativas e exóticas 

Alexandre A. Nienow 

(alexandre@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) 

Fatores edafoclimáticos em pastagens como 

resposta à quantidade e qualidade do leite bovino. 
Carlos Bondan (cbondan@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) 

Propagação e potencial produtivo de espécies 

frutíferas e florestais 
Alexandre A. Nienow 

(alexandre@upf,br) 

Paisagismo, Agroecologia e Horticultura 

ornamental e medicinal 

Cláudia Petry  

(petry@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) 

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) 

Física de solos agrícolas e sua relação com as 

plantas e o ambiente 

Vilson A. Klein  

(vaklein@upf.br) 

mailto:geraldochavarria@upf.br
mailto:petry@upf.br
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APÊNDICE II 
Formulário resumido do Curriculum Lattes e dos históricos: Seleção 2020 PPGAgro 

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

Linha de pesquisa pretendida: ______________________________________________ 

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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Histórico escolar de graduação 
 

Nome do curso de graduação: _____________________________________ 
 
Nota média geral obtida no curso de graduação: _____________ 

 
 

Histórico escolar de Mestrado 
 
Nome do Curso: ____________________________________________ 
 
Universidade: ______________________________________________ 
 
Número de disciplinas cursadas: ______________ 
 
Total de créditos cursados: ______ 
 
Quadro resumido dos Conceitos obtidos nas disciplinas: 

Conceitos  Número de disciplinas com 
o respectivo conceito  

Uso da comissão 

A  
 
 
 

 

B  
 
 
 

 

C  
 
 
 

 

D  
 
 

 

E  
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APÊNDICE III 
 

Roteiro de projeto de pesquisa para candidatos ao doutorado 
 
 

Título  

 

Descrição do tema da proposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo  

 

 

 

 

 

 
 


