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1 O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola (PPGEA) da Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM) informa que estarão abertas, no período de 01 de 
setembro de 2021 a 31 de dezembro 2021, inscrições para candidaturas voluntárias 
(sem bolsa) para pós-doutorado, para atuar na área de Engenharia Agrícola, conforme 
normas da Resolução 36/2020. 
 
2 Para se candidatar ao pós-doutorado voluntário no PPGEA é necessário o título de 
Doutor em áreas afins a Engenharia Agrícola. 
 
3 DAS VAGAS 
Estão sendo ofertadas 09 vagas, conforme quadro abaixo, nas seguintes condições: 
I - sem bolsa; ou 
II - sem bolsa e com afastamento remunerado do empregador ou instituição de pesquisa e 
ensino. 
Parágrafo único. O pós-doutorado poderá ser realizado em período parcial, com tempo 
mínimo de dedicação de 20 (vinte) horas semanais, desde que haja concordância do 
supervisor do projeto e do Colegiado do PPGEA.  
 

Nome do (a) docente Número de vagas E-mail 
Adroaldo Dias Robaina 01 diasrobaina@gmail.com 

Airton dos Santos Alonço 01 airtonalonco@gmail.com 
Alencar Junior Zanon 02 alencarzanon@hotmail.com 
Alexandre Swarowsky 01 alexandre.swarowsky@ufsm.br 

Ana Paula Moreira Rovedder 01 anarovedder@gmail.com 
José Fernando Schlosser 02 josefernandoschlosser@gmail.com 

Paulo Carteri Coradi 01 paulocoradi@yahoo.com.br 
 
 
4 DA DURAÇÃO 
A duração do pós-doutorado será de no mínimo 6 (seis) meses podendo se estender até 
4 (quatro) anos, a critério do Colegiado do Programa. 
 
5 DA SUBMISSÃO DA CANDIDATURA 
5.1 O (a) candidato (a) ao pós-doutorado deverá abrir um Processo Eletrônico de 
Admissão em Programa de Pós-doutorado, via Processo Eletrônico Nacional (PEN), com 
a seguinte documentação: 
5.1.1 Requerimento padrão para pós-doutorado - UFSM, preenchido e assinado pelo (a) 
interessado (a) para realização do pós-doutorado (Anexo 1 da Resolução 36/2020); 
5.1.2 Carta de aceite do (a) supervisor (a) vinculado (a) ao PPGEA, comprometendo-se 
com a orientação/supervisão e com o tempo de dedicação do pós-doutorando ao 
programa (Anexo 1 deste edital); 
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5.1.3 Formulário de oferta da disciplina de Realização de Pós-Doutorado (RPD), assinado 
pelo (a) supervisor (a) do pós-doutorado (Anexo 4 da Resolução 36/2020); 
5.1.4 Projeto de pesquisa com a inclusão do plano de trabalho a ser desenvolvido pelo (a) 
pós-doutorando (a), descrevendo todas as atividades que serão desenvolvidas no período 
de pós-doutorado, indicando a(s) área(s) e linha(s) de pesquisa de atuação no PPGEA, 
incluindo o cronograma de execução e impacto dessas atividades para PPGEA. No 
Projeto de Pesquisa deverá conter a justificativa e contextualização teórica do tema a ser 
abordado, objetivos, metodologia empregada, principais resultados e produtos esperados; 
5.1.5 Cópia da Carteira de Identidade ou Passaporte; 
5.1.6 Curriculum Vitae, modelo Lattes do CNPq; 
5.1.7 Cópia do Diploma de Doutor (a), em caso de apresentação de Ata de defesa da 
Tese deverá conter documento da Instituição indicando que o Diploma está em fase de 
confecção; 
5.1.8 Cópia do CPF (para brasileiros); 
5.1.9 Termo de Ciência firmado pelo empregador, pelo (a) pós-doutorando e supervisor 
(a) (Anexo 3 da Resolução 36/2020); e 
5.1.10 Termo de Compromisso assinado pelo pós-doutorando e seu supervisor (Anexo 2 
da Resolução 36/2020). 
 
6 DA ANÁLISE DAS CANDIDATURAS  
O supervisor emitirá parecer sobre as suas candidaturas, que será apreciado pelo 
Colegiado do PPGEA. 
Parágrafo único. O Colegiado terá 30 dias, a partir da data de inscrição, para apreciação 
do parecer.  
 
7 PEDIDO DE RECURSO 
O prazo de recurso será de dez dias a contar da data de publicação do resultado no site 
do Programa. 
 
8 O (a) candidato (a) selecionado (a) deverá iniciar suas atividades no Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Agrícola assim que for efetivada a sua matrícula na UFSM. 
 
9 Casos omissos neste edital serão submetidos à avaliação do Colegiado do Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Agrícola. 
 
 
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 
AGRÍCOLA, aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um.  

 
 

 
Alexandre Swarowsky 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola 
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ANEXO 01 
 

CARTA DE ACEITE DO (A) SUPERVISOR (A) 

 

 

Eu, (nome), docente permanente do PPGEA, aceito ser supervisor (a) do pós-doutorado 

de (nome do candidato/a) comprometendo-me com a orientação/supervisão do projeto 

(nome do projeto) com (número de horas) horas semanais de dedicação do pós-

doutorando ao Programa. 

 

 

______________________________________________ 
Assinatura do (a) supervisor (a) 



Local e Data: Assinatura: 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA  MARIA 
 

ANEXO I DA RESOLUÇÃO UFSM N. 036 DE DEZEMBRO DE 
2020 REQUERIMENTO PADRÃO PARA PÓS-DOUTORADO - 

UFSM 
 

NOME DO SOLICITANTE com e-mail: (legível e sem abreviaturas) 
 

 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: 

 
 

ENQUADRAMENTO DA SOLICITAÇÃO: 

 
 

LOCAL ONDE SERÁ DESENVOLVIDA A ATIVIDADE: 

 
 

 

DOCUMENTOS A ANEXAR: 
Carta de aceite do supervisor vinculado ao programa de pós-graduação.  

Solicitação de oferta de matrícula em RPD assinado pelo supervisor do projeto (formulário 
anexo a Resolução). 

 

Projeto de pesquisa que será desenvolvido no período - padrão CAPES/CNPq.  

Bolsista: Declaração de possuir tempo integral e dedicação exclusiva às atividades a serem 
desenvolvidas no período (caso possuir vínculo empregatício, apresentar documento ofical 
de liberação/afastamento de suas atividades pelo período de tempo de realização do Pós- 
doutorado. 

 

Sem bolsa: Termo de Compromisso de Pós-doutorado e Termo de Ciência do Empregador 
(formulários Anexo II e III desta Resolução). 

 

Cópia da Carteira de identidade ou Passaporte  

Curriculum Vitae do solicitante (modelo Lattes)  
Cópia do Diploma de Doutor  

Cópia do CPF do solicitante (brasileiro)  

Bolsista: Comprovação da Bolsa concedida pela Agência de Fomento (cadastro)  

ATENÇÃO: Serão encaminhados somente os pedidos que estiverem com toda a documentação 
anexada.  

Unidade/Unidade de Ensino: 
Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM: 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA MARIA 
 

ANEXO II DA RESOLUÇÃO UFSM N. 036 DE DEZEMBRO DE 2020 
TERMO DE COMPROMISSO DE PÓS-DOUTORADO 

 
 

MODALIDADE SEM BOLSA 
 
 
 

Eu , 
aprovado(a) para participar do Programa de Pós-Doutorado junto ao Programa de Pós-graduação 
em  , 
UFSM, declaro estar ciente das regras do Programa e demais normas universitárias, e comprometo-me 
a observá-las, cumprindo o período de no mínimo 20 h semanais para o desenvolvimento do Projeto 
de pesquisa sob a supervisão do Professor  , 
conforme o cronograma estabelecido no Projeto e aprovado no Colegiado do referido PPG. 

 
Declaro, ainda, estar ciente de que o Pós-doutorado não gera vínculo empregatício com a 

Universidade Federal de Santa Maria e que possuo meios para me manter durante o período de 
pesquisa. 

 
 
 

Santa Maria, . 
 
 
 

 
Assinatura do Pós-doutorando 

 
 
 

 
Supervisor do Pós-doutorando 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA MARIA 
 

ANEXO III DA RESOLUÇÃO UFSM N. 036 DE DEZEMBRO DE 2020 
TERMO DE CIÊNCIA – EMPREGADOR – PÓS-DOUTORADO 

 
 
 

(Empresa/Instituição)   , inscrita    no 
CNPJ sob nº , com sede  à            , 
representada por   , portador CI               , 
inscrito no CPF n°   , domiciliado 
à   , declara estar ciente e 
concordar com a participação do(a)  no Programa 
de Pós-Doutorado da UFSM, pelo período de no mínimo 20 (vinte) h semanais, durante    semestre(s), 
cumprindo o horário de dedicação à pesquisa estabelecido no cronograma do Projeto de Pesquisa e 
aprovado no Colegiado do Programa de Pós-graduação em               da Universidade 
Federal de Santa Maria - RS. 

 
Declara, ainda, estar ciente das regras do Programa de Pós-Doutorado e que eventual propriedade 
intelectual gerada no âmbito da pesquisa será exclusiva da Universidade Federal de Santa Maria, ou 
conforme convênio ou acordo específico firmado entre as partes. 

 
Santa Maria, . 

 
 
 

Representante Legal (Empresa Instituição) 
 
 
 

Pós-doutorando 
 
 
 

Supervisor do Pós-doutorando 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA MARIA 
 

ANEXO IV DA RESOLUÇÃO UFSM N. 036 DE DEZEMBRO DE 2020 
SOLICITAÇÃO DE OFERTA DE RPD – 1ª MATRÍCULA 

 
 
 
 

Eu,       , docente vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação em      venho solicitar 

junto ao Departamento de Registro e Controle Acadêmico – DERCA oferta de matrícula em Realização 

de Estágio Pós-Doutoral – RPD para o  pós-

doutorando                                                 o(a) qual  irei supervisionar. 

 
 
 
 
 
 

Assinatura do Supervisor 
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