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EDITAL Nº 028/PRPGP/UFSM, de 26 de Maio de 2011 

 
 

ALTERA O EDITAL N. 025/2011 - INSCRIÇÃO AOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, 
DOUTORADO, MESTRADO E ESPECIALIZAÇÃO PARA O 2° SEMESTRE DE 2011 

 
Os Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação e o Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa 

tornam pública as alterações no Edital n. 025/PRPGP/UFSM, de 11 de maio de 2011, publicado no 

Jornal A Razão, Diário de Santa Maria e Zero Hora, na página www.ufsm.br/prpgp e www.ufsm.br 

do dia 12 de maio de 2011. 

1. Doutorado em Filosofia: item 8.5.1.1, sub-item (a), página 36, onde se lê: Revisão de literatura (2 

pontos), leia-se: Revisão de literatura (1 ponto). 

2. Mestrado em Agronomia: altera o ANEXO 1, página 46, para o anexo 1, deste edital. 

3. Mestrado em Filosofia: item 24.5.1.1., página 107, onde se lê: Os critérios para avaliação do 

Projeto de Dissertação (peso três), leia-se: Os critérios para avaliação do Projeto de 

Dissertação (peso quatro). 

4. Especialização em Pesquisa em Movimento Humano, Sociedade e Cultura: item 31.5.2.1., página 

135, onde se lê: Entrevista: será realizada no dia 31 de junho de 2011, leia-se: Entrevista será 

realizada no dia 01 de julho de 2011. 

5. Especialização em Gestão Educacional: item 30.3.4, pagina 129, onde se lê: Cópia dos seguintes 

documentos: CPF, Cédula de Identidade Civil ou Militar (validade indeterminada), Título Eleitoral, 

Certidão de Nascimento ou Casamento, comprovante de quitação militar (para homens), leia-se: 

Cópia dos seguintes documentos: CPF, Cédula de Identidade Civil ou Militar (validade 

indeterminada), Título Eleitoral, Certidão de Nascimento ou Casamento, comprovante de 

quitação militar (para homens), Curriculo Vitae comprovado e Ante Projeto de Pesquisa (uma 

cópia). 

6. As demais informações e exigências contidas no Edital n. 025/PRPGP/UFSM, completo, referente 

aos Programas citados neste edital, permanecem inalteradas e válidas para este processo seletivo. 

 

 
 

 
                                 Carlos Alberto Ceretta 

                                  Pró-Reitor Adjunto 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA 

SANTA MARIA, RS, BRASIL 
 

ANEXO 1 
 
 
Nome do candidato: _____________________________________________________________ 
 

1. Curso de Graduação (denominação): _____________________________________________ 

 

1.1. Média das notas de todas as disciplinas*, com aprovação, no Curso de Graduação: (obs.: a 

média das disciplinas somente será computada na pontuação do(a) candidato(a) se for igual ou 

acima de 7,00 e mediante documento comprobatório do órgão de registro e de controle acadêmico 

da instituição de origem; candidatos com média inferior a 7,00 serão desclassificados). 

 

1.2. Média das notas das disciplinas multiplicada pelo fator de correção**, referente à área do Curso 

de Graduação realizado: ____________________________________________________ 

 

 

 

 * equivalência: A = 9,6; B = 7,5; C = 5,0; D = 1,7. (Candidatos com histórico escolar 
de graduação na forma de conceitos e que se inscreveram pela ficha anterior terão 
os conceitos convertidos em nota pela Comissão de Seleção). 
** fator de correção: 1,0 ⇒ graduação em Agronomia ou Engenharia Agronômica  
                                 0,9 ⇒ outros cursos em áreas afins  
 

 

Data: ____ de __________________ de 2011. 

 

Assinatura:____________________________________________________________________     

 

 

 

 

 
 


