
  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

 
EDITAL Nº 035, de 19 de abril de 2007 

 
INSCRIÇÃO AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DO SOLO 

 
 
 O Diretor do Departamento de Registro e Controle Acadêmico – DERCA e o Pró-Reitor de Pós-
Graduação e Pesquisa tornam público que, no período de 23 de abril a 11 de maio de 2007, estarão abertas 
as inscrições à seleção ao Curso de Pós-Graduação em CIÊNCIA DO SOLO (CÓDIGO 895), em nível de 
DOUTORADO, conforme descrito a seguir: 

1. NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma) 
2. PROFESSOR ORIENTADOR E LINHA DE PESQUISA 

PROFESSOR ORIENTADOR LINHA DE PESQUISA  
Ph.D. José Miguel Reichert - Erosão, sedimentação e transporte de agroquímicos em bacia hidrográfica rural 
 

3. CLIENTELA: diplomados em Agronomia, Engenharia Civil ou áreas afins. 
4. DOCUMENTAÇÃO: 
4.1. Formulário de Inscrição fornecido pelo DERCA e disponível no site 

http://sucuri.cpd.ufsm.br/editais/pdf/edital736.pdf,  devidamente preenchido; 
4.2. cópia do Diploma de Mestre ou Certificado de Conclusão do Curso (serão aceitas inscrições de 

Cursos reconhecidos pela CAPES); 
4.3. histórico escolar da graduação e do mestrado; 
4.4. “Curriculum Vitae”, documentado; 
4.5. cópia da Cédula de Identidade, Título Eleitoral, comprovante de quitação com o Serviço Militar e 

do CPF; 
4.6. comprovante de pagamento original da taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), 

recolhida no Banco do Brasil S/A, (emissão da Guia de Recolhimento no endereço 
http://sucuri.cpd.ufsm.br/editais/pdf/edital1062.pdf;  

4.7. enviar 02 (duas) cartas de recomendação para a Coordenação do Programa de Pós-Graduação 
em Ciência do Solo, CCR, Prédio n. 42, Cidade Universitária, 97.105-900, Santa Maria, RS, BR, em 
formulário próprio, de pessoas ligadas à formação acadêmica ou à atividade profissional do candidato 
(anexo 1); 

4.8. carta de intenções do candidato com justificativa para a realização do Curso; 
4.9. ficha de avaliação para seleção ao doutorado e que poderá ser obtida na Coordenação do Curso, 

no local de inscrição ou anexa a este Edital (anexo 2); 
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4.10. a documentação solicitada neste Edital, não será revisada no ato de recebimento e deverá ser 
acondicionada em pasta ou envelope padrão fornecido pelo DERCA. A responsabilidade será 
exclusivamente do candidato. 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
5.1. análise do “Curriculum Vitae” e do histórico escolar; 
5.2. análise das cartas de recomendação, da pontuação obtida na ficha de avaliação e disponibilidade 

de orientador; 
5.3. o candidato será selecionado por uma Comissão, baseada nos artigos 28, 29 e 30 do 

regulamento do Programa, disponível na home page www.ufsm.br/ppgcs, a partir das informações 
constantes no artigo 26, referente aos itens necessários à inscrição. A Comissão de Seleção poderá 
impugnar a inscrição que não atender ao Edital; 

6. ALTERAÇÃO NO EDITAL: adendos ou novos Editais serão publicados, sempre que necessários, 
pela Imprensa e pelo site www.ufsm.br.  

7. DIVULGAÇÃO DO SELECIONADO: será feita pelo DERCA e pelo site da UFSM, no dia 28 de 
maio de 2007. 

8. MATRÍCULA: será realizada no dia 31 de maio de 2007, na Coordenação do Curso em horário de 
expediente. O candidato estrangeiro deverá entregar, no ato da matrícula, comprovante de possuir visto 
próprio e registro junto ao Órgão competente do Ministério da Justiça. 

9. RETIRADA DOS DOCUMENTOS: após a seleção, os candidatos não selecionados terão um prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar da divulgação do resultado, para retirar o “Curriculum Vitae” e comprovantes, 
junto à Coordenação do Curso. 

10. LOCAL E HORÁRIO: as inscrições serão recebidas no Departamento de Registro e Controle 
Acadêmico, sala 345, prédio da Administração Central/UFSM, cep 97105-900, Santa Maria, RS, no horário 
das 08h às 11h30min e das 13h às 17 horas. Poderá ser feita pessoalmente pelo interessado, por procurador  
e por via postal e para o endereço acima mencionado. Não será aceita inscrição por fac-simile. 

 
               
 
 

  Helio Leães Hey     Cezar Flores 
                 Pró-Reitor                           Diretor 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS 

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DO SOLO 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO – CCR – PRÉDIO 42 - CAMOBI 

97105-900 – SANTA MARIA – RS – BRASIL 
Fone: (55) 3220-8157; fax: (55) 3220-8256 

Home page: http:// www.ufsm.br/ppgcs- E-mail: ppgcs@www.ufsm.br 
 

CARTA DE RECOMENDAÇÃO  
(Anexo 01) 

 
1 – NOME DO INFORMANTE: ____________________________________________________________ 
2 – ENDEREÇO DO INFORMANTE: _______________________________________________________ 
CEP: ______________ CIDADE: __________________________ ESTADO: _______________________ 
FONE: ____________________ TELEX: _________________________ FAX:_______________________ 
3 – NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________________________ 
FORMAÇÃO: _________________________________ANO DE GRADUAÇÃO:_____________________ 
4 – CANDIDATO AO CURSO DE CIÊNCIA DO SOLO – NÍVEL:   (   ) MESTRADO   (   ) DOUTORADO 

 
INFORMAÇÕES PESSOAIS: 
a) Há quanto  tempo conhece o candidato: (  ) ano 
b) em que condição conheceu o candidato: (  ) aluno; (  ) orientador;  (  ) colega de atividade; 
(  ) subordinado; (  ) parentesco; (  ) outro (especificar) _______________________________________ 
c) Como tal teve uma excelente (  ); boa (  ); pouca (  ); nenhuma (  ); oportunidade para observar seu 

trabalho  técnico-científico. 
d) Em comparação com outras pessoas, informe no quadro abaixo: 

        
Médio Bom M.Bom Ótimo Excep. 

1 – Conhecimentos fundamentais em seu campo   (  )   (  )   (  )   (  )   (  ) 
2 – Uso de técnicas de pesquisa     (  )   (  )   (  )   (  )   (  ) 
3 – Imaginação e originalidade      (  )   (  )   (  )   (  )   (  ) 
4 – Motivação para estudos avançados     (  )   (  )   (  )   (  )   (  )  
5 – Maturidade e estabilidade emocional     (  )   (  )   (  )   (  )   (  ) 
6 – Capacidade para trabalho individual     (  )   (  )   (  )   (  )   (  ) 
7 – Habilidade em expressão oral     (  )   (  )   (  )   (  )   (  )  
8 – Auto realização e independência     (  )   (  )    (  )   (  )   (  ) 
 
5 – No espaço abaixo, favor dar opinião sobre o candidato, particularmente quanto:  

a) seus antecedentes acadêmicos, profissionais e/ou técnicos.  
b) sobre seu possível aproveitamento no curso de Pós-Graduação; 
c) sobre sua possibilidade de utilização, posteriormente, dos conhecimentos adquiridos. 
 
 
 

Assinatura: ___________________________________________ data: _______/__________/2007 
 
Observação: Remeter esta folha, em envelope fechado, para o endereço acima, pelo correio ou portador. 
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UFSM - Programa de pós-graduação em Ciência do Solo 
Ficha de avaliação para seleção ao curso de Doutorado 

Anexo nº 02 
 
NOME DO CANDIDATO:.................................................................................................... 

Preencha na coluna em branco as informações solicitadas. Organize o Curriculum Vitae 
documentado na mesma seqüência dos itens da ficha, anexando os comprovantes. As informações 
serão conferidas pela Comissão de Seleção e, itens não comprovados ou enquadrados 
incorretamente serão anulados. 

Critérios Valor 
1. Média das disciplinas de mestrado  (Equivalência: A = 9,5; B = 8,0; C = 5,5).  
2. Número de meses no mestrado.  
3. Atividade profissional na área de concentração pretendida, nos primeiros 24 meses após o mestrado 

(Número de meses). 
 

4. Atividade profissional em instituição de ensino e pesquisa na área (Número de meses).  
5. Mantém vínculo empregatício com instituição de ensino/pesquisa/extensão, durante o curso. 
    (SIM = 1; NÃO = 0). 

 

 6. Cursos extracurriculares na área de concentração (Número total de horas): 
a) na condição de discente do curso (válidos cursos duração superior a 8 horas) 
b) na condição de docente do curso. 

 

7. Apresentação de trabalhos em eventos científicos (Número).  
8. Palestras ministradas (Número).  
9. Participação em comissão organizadora de eventos científicos (Número).  
10. Publicações.  

    10.1. Resumos publicados (Número). 
a) Resumos até 2 páginas 
b) Resumos expandidos (3 ou mais páginas) 

 

   10.2. Trabalhos completos publicados em revista sem corpo editorial (Número).  
   10.3. Artigos científicos publicados ou aceitos em revista científica/corpo editorial (Número).  
   10.4. Artigos científicos enviados para publicação em revista científica/corpo editorial (Número).  
   10.5. Boletins técnicos publicados (Número).  

 
 

   10.6. Livros publicados (Número): 
a) editor 
b) autor/co-autor de capítulo 
c) autor/co-autor do livro. 

 

   10.7. Informe técnico ou circular técnica (Número).  
   10.8. Textos técnicos agronômicos em jornais ou revistas (Número).  
   10.9. Cadernos didáticos (Número).  

 11. Parecer como consultor de artigos científicos ou projetos (Número, últimos 5 anos): 
a) revista científica com corpo editorial 
b) órgãos financiadores de projetos. 

 

 
 

12. Orientações (Número). 
a) mestrado com dissertação defendida 
b) iniciação científica 
c) estágio curricular. 

 

 13. Participação como avaliador em bancas (Número, últimos 5 anos): 
a) dissertação  
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b) monografia 
c) monitoria. 

 

14. Bolsa recém-mestrado, aperfeiçoamento (Número total de meses)  
15. Especialização e/ou aperfeiçoamento, com monografia defendida.  
16. Aprovação em concurso ou seleção pública na atividade de ensino/pesquisa/extensão na área de 

concentração pretendida (Número). 
 

Linha de Pesquisa pretendida = 
 
Telefones para contato = 
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