
EDITAL ESPECÍFICO 009.41/2021 – ESPECIALIZAÇÃO ESTATÍSTICA E MODELAGEM
QUANTITATIVA (CÓDIGO 985)

1. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO

1.1. A inscrição  e o envio dos documentos necessários à avaliação do candidato será realizada
via web, de 01 a 14 de abril de 2021 no link disponível na página do Edital 009/2021/PRPGP, no
endereço eletrônico https://www.ufsm.br/editais, filtrando por Editais da PRPGP, sendo essa a única
modalidade de inscrição aceita.

1.1.1. A inscrição neste Edital implica na aceitação irrestrita, por parte dos candidatos, das
normas gerais e das orientações estabelecidas neste Edital específico.
1.1.2. A  responsabilidade  pela  inscrição  e  envio  dos  documentos  é  exclusivamente  do
candidato.
1.1.3. O envio dos documentos para seleção ocorre no ato da inscrição, conforme instruções
do Edital Geral e deste edital específico.

2. DAS VAGAS E PÚBLICO ALVO
2.1. Número de Vagas: Dez (10 vagas)
2.2. Candidatos: diplomados em Curso Superior que tenham no Histórico Escolar, pelo menos,
uma disciplina de Estatística aprovada ou que tenham realizado curso de Estatística com pelo menos
30 h ou que sejam docentes de Estatística. 
2.3. O(a) mesmo(a) candidato(a) poderá concorrer em apenas 1 (uma) das vagas ofertadas. Caso
realizar mais de 1 (uma) inscrição, será considerada válida somente a última inscrição realizada.

3. DOCUMENTAÇÃO  PARA  AVALIAÇÃO  DO  CANDIDATO  –  formato  digital  em arquivo  PDF
legível. 

3.1. Documento de identificação com foto (exemplo: RG, CPF, CNH, Passaporte, etc);
3.2. Comprovante de titulação de Graduação:  Diploma de Graduação ou Curso Superior ou, na
ausência deste, o Certificado de Conclusão de Curso emitido pelo Departamento responsável de
cada IES ou Atestado de Provável Formando emitido pela Coordenação do respectivo Curso;
3.3. Documento oficial que comprove a exigência do item 2;
3.4. Ficha de avaliação PREENCHIDA e COMPROVADA (cópia dos documentos citados na ficha)
a qual  pode ser  obtida  anexa a  este edital  (Anexo 1),  sendo as  comprovações organizadas  na
mesma sequência da ficha de avaliação;

3.4.1. Os candidatos  deverão anexar  os documentos comprobatórios dos itens pontuados,
identificando o arquivo conforme numeração da planilha (por exemplo se o candidato tem dois
artigos publicados deve identificar o arquivo do primeiro artigo como 2.1.1 artigo 1 e o segundo
como 2.1.2 artigo 2 e assim para todos os itens) em formato PDF com tamanho máximo de 5
MB, na ordem de numeração da planilha.
3.4.2. SERÃO  ACEITAS  SOMENTE  PUBLICAÇÕES  E  ATIVIDADES  DE
APERFEIÇOAMENTO DOS ÚLTIMOS 5 ANOS (2016 – 2021).

3.5. Cópia do anteprojeto, constituído de Capa (Título e identificação do candidato), Introdução,
Objetivos,  Justificativa,  Revisão  de  literatura,  Material  e  métodos,  Cronograma  e  Referências
bibliográficas em, no máximo, 10 (dez) páginas, com texto formatado em folha A4, espaçamento
entrelinhas de 1,5 e fonte Times New Roman, tamanho 12.

3.5.1. A capa e as referências serão contabilizadas para número máximo de páginas.
3.6. O candidato que não enviar a documentação conforme o instruído não será pontuado no item.
3.7. Informações  adicionais  poderão  ser  obtidas  na  página  do  programa
(https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/espestatistica/)  ou  por  e-mail
(pgestatistica@gmail.com).
3.8. Não será aceito o envio de documentos por e-mail.
3.9.  A responsabilidade pela inscrição e envio dos documentos é exclusivamente do candidato.
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4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  
4.1.  A seleção será realizada em única etapa, a qual será composta de 2 avaliações

4.1.1. Avaliação 1: Anteprojeto de Pesquisa com peso igual a cinco(5,0), conforme Quadro 1
4.1.1.1. Quadro 1. Critérios de avaliação 

Itens de avaliação Pontos por item Pontuação máxima
1. Clareza dos objetivos 3,0 3,0
2. Fundamentação teórica

3,02.1 Adequação 1,5
2.2 Qualidade da revisão de literatura 1,5
3. Materiais e métodos 2,0 2,0
4. Viabilidade de execução (justificativa e cronograma) 1,0 1,0
5. Qualidade da redação 1,0 1,0

4.1.2. Avaliação  2:  Análise  do  Curriculum  Vitae  (Planilha)  com  peso  igual  a  cinco  (5,0),
conforme ANEXO 1, realizada considerando os comprovantes anexados em PDF no ato de
inscrição.

4.2.  O candidato deverá obter nota final mínima igual a seis (6,0) e a classificação será definida
por ordem de nota.
4.3. As notas serão divulgadas no site https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/ccne/editais até
o dia 23 de abril de 2021.
4.4. Em caso de empate, será classificado o candidato com melhor desempenho na análise do
Curriculum Vitae. Mantendo-se o empate, será classificado o candidato com maior idade.

5. DOS PEDIDOS DE RECURSO
5.1.  O(A)  candidato(a)  que  desejar  contestar  o  resultado  final  e  a  lista  de  candidatos(as)
classificados(as) e suplentes, divulgada pela PRPGP, poderá interpor recurso administrativo através
de  e-mail  ao  endereço  pgestatistica@gmail.com nos  prazos  estipulados  no  Edital  Extraordinário
009/2021.
5.2. Não serão aceitos pedidos de recursos e/ou informações por qualquer outro meio.

Luciane Flores Jacobi  Paulo Renato Schneider
Coordenador(a) Pró-Reitor
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESPECIALIZAÇÃO E MODELAGEM QUANTITATIVA

ANEXO 1
Ficha de Avaliação

Nome do Candidato: ____________________________________________________
e-mail: ______________________________________ Telefone: _________________

ITENS AVALIADOS Peso
por item

Número Pontos

1. Formação de Acadêmica – Graduação (Máximo 3,0)

1.1 Probabilidade e Estatística ou Matemática 3,0

1.2 Administração, Ciências Econômicas ou Engenharias 2,0

1.3 Outras 1,0

TOTAL DE PONTOS  DO ITEM 1

2. Publicações dos ÚLTIMOS 5 ANOS (2016-2021) (Máximo 3,5)

2.1 Artigos publicados em revistas acadêmicas ou científicas 0,6

2.2 Artigos completos ou resumos expandidos publicados em anais de eventos
científicos 

0,3

2.3 Resumos publicados em anais de eventos científicos  0,1

TOTAL DE PONTOS  DO ITEM 2

3. Atividades acadêmicas ou científicas (Máximo 1,5)

3.1 Bolsista de em projetos de Ensino, Pesquisa ou Extensão (0,3 por semestre) 0,3

3.2  Participação  em  projetos  de  Ensino,  Pesquisa  ou  Extensão  (0,2  por
semestre)

0,2

3.3 Monitoria (0,2 por semestre) 0,3

3.4 Participação em comissões ou colegiados (0,1 por semestre) 0,1

3.5 Ministrar curso ou palestra (0,1 por curso ou palestra) 0,1

TOTAL DE PONTOS  DO ITEM 3

4.  Atividades  de  aperfeiçoamento  dos  ÚLTIMOS  5  ANOS  (2016-2021)
(Máximo 2,0)
4.1  Cursos  de  aperfeiçoamento  (Informática,  línguas,  redação  científica,
empreendedorismo  e  cursos  ligados  à  área  de  Probabilidade  e  Estatística  e
Matemática) (0,1 a cada 10h)

0,1

4.2 Atividade profissional comprovada (0,1 por ano) 0,1

4.3 Aprovação em Exame de Proficiência ou Suficiência em Línguas (0.1 por
exame em diferentes línguas)

0,1

TOTAL DE PONTOS  DO ITEM 4

PONTUAÇÃO TOTAL Soma
=

 
Declaro que as informações aqui prestadas são a pura expressão da verdade.

Local e Data:  ___________________________________________________________
                                   

Assinatura: _____________________________________________________________
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