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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA  

 

EDITAL Nº 038/PRPGP/UFSM, DE 06 DE OUTUBRO DE 2014  

 

ADENDO E ALTERAÇÕES AO EDITAL N. 037/PRPGP/UFSM,  INSCRIÇÃO AO PROCESSO 
SELETIVO DA PÓS-GRADUAÇÃO, EM NÍVEL DE DOUTORADO, MESTRADO E ESPECIALIZAÇÃO 

PARA INGRESSO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015 

 

1 INCLUIR O CURSO DE:  

1.1 ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR (CÓDIGO 1001) 

1.1.1 NÚMERO DE VAGAS: vinte e uma vagas 

1.1.2 CANDIDATOS: Diplomados em Educação Física Licenciatura e áreas afins. 

1.1.3 TEMÁTICAS DE PESQUISA 

No momento da inscrição o candidato deverá optar por uma das três temáticas de pesquisa e sugerir 

um professor orientador  pretendido, descritos abaixo (que deverão estar mencionados no envelope de 

postagem). 

1.1.3.1 Formação profissional e saberes docentes em Educação Física Escolar 

Aborda a formação profissional e saberes docentes em Educação Física Escolar (Licenciatura), 

inclusive, a formação continuada na área. Neste contexto inserem-se docentes e discentes, das 

instituições formadoras, bem como os profissionais que atuam no contexto escolar (professores, 

gestores, supervisores, diretores, entre outros). 

1.1.3.2 Pedagogia e didática na Educação Física Escolar 

Enfoca o contexto e a constituição dos aspectos históricos, sociais e teórico-práticos da pedagogia e da 

didática. Investiga as relações entre epistemologia e prática pedagógica na educação física escolar, 

bem como os aspectos sócio-históricos do jogo, do esporte e do lazer e suas possibilidades 

pedagógicas no contexto escolar. 

1.1.3.3 Temas transversais à Educação Física Escolar 

Investiga assuntos relacionados direta ou indiretamente à educação física escolar, caracterizados como 

temas transversais, como meio ambiente, ética, comunicação, mídia e gênero, por exemplo, 

representando uma oportunidade para aprofundar a formação humana. 

1.1.4  Temáticas de Pesquisa, professores orientadores e emails. 

TEMÁTICAS DE PESQUISA PROFESSORES ORIENTADORES 
Formação profissional e saberes docentes 
em Educação Física Escolar 

Andressa Aita Ivo 

 Elizara Carolina Marin 
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Maria Cecília Camargo Günther 
Andressa Aita Ivo 
João Francisco Magno Ribas 
Luciane Sanchotene Etchepare Daronco 
Mara Rubia Alves da Silva 
Maria Cecília Camargo Günther 
Maristela da Silva Souza 

Pedagogia e didática na Educação Física 
Escolar 

Rosalvo Luis Sawitzki 
Andressa Aita Ivo 
Angelita Alice Jaeger 

Temas transversais à Educação Física 
Escolar 

Antonio Guilherme Schmitz Filho 
 
 
Professor Nº de 

vagas 
e-mails 

Andressa Aita Ivo duas dessaaita@gmail.com 
Angelita Alice Jaeger uma angelita@ufsm.br 
Antonio Guilherme Schmitz Filho três schmitzg@terra.com.br 
Elizara Carolina Marin duas elizaracarol@yahoo.com.br 
João Francisco Magno Ribas uma ribasjfm@hotmail.com 
Luciane Sanchotene Etchepare Daronco três luetchepare@gmail.com 
Mara Rubia Alves da Silva duas rubiaufsm@hotmail.com 
Maria Cecília Camargo Günther duas mceciliacg6@hotmail.com 
Maristela da Silva Souza duas maristeladasilvasouza@yahoo.com.br 
Rosalvo Luis Sawitzki três rosalvols@hotmail.com 
 
1.1.5 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO CANDIDATO 

1.1.5.1 Histórico escolar do Curso de graduação; 

1.1.5.2 "Curriculum Vitae", modelo Lattes/CNPq; 

1.1.5.3 Planilha para análise do "Curriculum Vitae" (disponível no site www.ufsm.br/cefd) preenchida. 

Os candidatos deverão anexar os documentos comprobatórios dos itens pontuados na mesma. 

1.1.5.4 Pré-projeto de pesquisa, em três vias, com o máximo de 15 páginas, em espaço 1,5 (um vírgula 

cinco), fonte Times New Roman nº 12, contendo: Capa (a capa deve conter: título e autor), introdução,  

objetivos, justificativa, referencial teórico, metodologia e referências bibliográficas, apresentado 

conforme as normas da ABNT vigentes. 

1.1.5.5 Os documentos necessários à análise dos candidatos deverão ser enviados durante o período 

de inscrição (01 a 31 de outubro de 2014, até às 23h59min), via Correio (sedex) com data e carimbo 

de postagem, identificando no envelope (nome completo, curso, temática de pesquisa e orientador 

pretendido) para o endereço: Universidade Federal de Santa Maria, Curso de Pós-Graduação em 

Educação Física Escolar, Centro de Educação Física e Desportos (prédio 51), sala 2032, Cidade 

Universitária, CEP 97.105-900, Santa Maria, RS. Informações adicionais poderão ser obtidas pelo fone 

(55) 3220 8431 e e-mail posef.ufsm@gmail.com. Não será aceito o envio dos documentos por fac-
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simile, escaneados ou e-mail. A responsabilidade pela inscrição via internet, pagamento da taxa de 

inscrição e envio dos documentos é exclusivamente do candidato. 

1.1.6 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: A seleção será realizada em duas etapas eliminatórias. 

1.1.6.1 Primeira Etapa: 

1.1.6.1.1 Análise do Curriculum Vitae (Planilha) com nota máxima igual a cinco, conforme anexo 1.1.1. 

Outros itens, além daqueles pontuados pela planilha, serão desconsiderados. 

1.1.6.1.2 Análise do pré-projeto de pesquisa com nota máxima igual a cinco, conforme anexo 1.1.2.  

1.1.6.1.3 O candidato estará selecionado para a segunda etapa se obtiver nota igual ou superior a sete 

(7,0) na primeira etapa. Essa nota será calculada a partir da soma da nota obtida no currículo (planilha) 

com a nota do pré-projeto. 

1.1.6.1.4 A divulgação dos classificados na primeira etapa será no dia 28 de novembro de 2014, a partir 

das 17 horas, no mural do PPCMH e no site www.ufsm.br/cefd.  Os candidatos não serão informados 

por telefone, pelo correio ou por correio eletrônico. 

1.1.6.2 Segunda Etapa: 

1.1.6.2.1 Entrevista: será realizada no período  08 a 19 de dezembro de 2014, das 8h30min às 12 

horas e das 14 h às 18 horas, na sala 2017, do Centro de Educação Física e Desportos, com duração 

mínima de 10 minutos. A relação dos candidatos classificados  com a indicação do  horário da 

entrevista será divulgado no mural do Curso e no site www.ufsm.br/cefd  até o dia  28 de novembro de 

2014. 

O candidato será argüido por uma banca considerando os critérios expostos no anexo 1.1.3. A nota 

para seleção nesta etapa será igual ou superior a sete (7,0).  

1.1.6.2.2 O candidato que não comparecer no dia, hora e local determinado para a entrevista será 

desclassificado automaticamente. 

1.1.6.2.3 A nota final para classificação do candidato será obtida pela média aritmética entre a nota da 

entrevista e a nota da primeira etapa e deverá ser igual ou superior a sete (7,0). 

1.1.7 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. 

1.1.8 A relação dos candidatos classificados será enviada à PRPGP até o dia 16 de janeiro de 2015 

   
  
 
 Fernando Copetti                                                        Paulo Renato Schneider                                 

Coordenador                                                               Pro-Reitor 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
Especialização em Educação Física Escolar 

 
ANEXO 1.1.1 

PLANILHA PARA A ANÁLISE DO CURRÍCULO 
Os dados da planilha devem ser preenchidos pelo candidato e assinados. Todos os itens pontuados 
devem apresentar em anexo o respectivo documento comprobatório. os anexos devem ser numerados 
e ordenados conforme itens correspondentes na planilha. 
 
Nome do candidato:____________________________________________________________ 

 
CURRÍCULO (PESO 5) Pontos Pontuação 
1 Temas livres apresentados em eventos e resumos em 
anais  de eventos  

Pontuação máxima 1,00  

1.1 Eventos Internacionais      0,5 por evento                   
1.2 Eventos   Nacionais           0,3 por evento                     
1.3 Eventos   Regionais           0,2 por evento                     
2. Publicação -Artigos na íntegra ou resumos completos  Pontuação máxima 1,00  
2.1 Qualis A1  1,0 por publicação             
2.2 Qualis A2  0,8 por publicação  
2.3 Qualis B1  0,6 por publicação  
2.4 Qualis B2  0,4 por publicação  
2.5 Qualis B3  0,2 por publicação          
2.6 Qualis B4  0,1 por publicação  
2.7 Qualis B5  0,05 por publicação                  
2.8 Capítulos de livros com conselho editorial  1,0 por capítulo  
2.9 Capítulos de livros sem conselho editorial  0,5 por Capítulo  
2.10 Artigo completo em evento Internacional    0,5 por evento  
2.11 Artigo completo em evento nacional  0,3 por evento  
2.12 Resumo em periódicos Qualis  0,2 por resumo  
2.13 Resumo em outros periódicos  0,1 por resumo  
3 Participação em eventos  Pontuação máxima 1,00          

 3.1 Internacionais  0,5 por evento            
 3.2 Nacionais/Regionais   0,2 por evento  

4 Experiência na área        Pontuação máxima 2,00    

4.1 Docência na escola com matrícula profissional  1,00 - mínimo 5 anos  
4.2 Participação em grupos de estudo  0,3   - mínimo 6 meses  
4.3 Monitorias - voluntárias ou com bolsa  0,2   - mínimo 15 horas  
4.4 Participação em projetos de ensino e extensão 
realizados nas  escolas  

0,3   - mínimo 6 meses  

4.5 Estágios - remunerados ou não  0,2   - mínimo 6 meses  

NOTA DO CURRÍCULO   
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
Especialização em Educação Física Escolar 

ANEXO 1.1.2 
ITENS PONTUADOS NO PROJETO 

 
PROJETO (PESO 5) Peso Nota 
Estrutura do projeto 0,5  
Objetivos 0,5  
Justificativa 0,5  
 Fundamentação teórica 0,5  
 Proposta Metodológica 0,5  
Exeqüibilidade do projeto 0,5  
Adequação  a temática de pesquisa 2,0  
NOTA DO PROJETO   

 
ANEXO 1.1.3  

ROTEIRO PARA A ENTREVISTA 
 
1 Explanação do projeto. 

2 Articulação do projeto com a temática de pesquisa indicada no ato da inscrição. 

3 Justificativa sobre a relevância do tema proposto. 

4 Aspectos relacionados com a dedicação ao curso, rotina de orientação e participação em grupo de 

pesquisa.          
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1.2 ESPECIALIZAÇÃO EM GEOMÁTICA (CÓDIGO 897) 

1.2.1 Área de Concentração: Tecnologia da Geoinformação 

1.2.2 Professores Orientadores e vagas  

PROFESSORES ORIENTADORES VAGAS 

Ênio Giotto três 
José Américo de Mello Filho três 
Waterloo Pereira Filho duas 
Claire Delfini Viana Cardoso duas 
Carlos Alberto da Fonseca Pires uma 
Roberto Cassol uma 
Ana Caroline Benedetti uma 
Diogo Belmonte Lippert duas 
 

1.2.3 CANDIDATOS: diplomados em cursos de graduação ou pós-graduação que comprovem através 

de histórico escolar o desenvolvimento de atividades técnicas, profissionais, de ensino e pesquisa as 

quais estejam relacionadas com a área de concentração; ou profissionais diplomados, que apresentem 

projeto de pesquisa com aplicação de conhecimentos, da área de Geomática, na atividade profissional. 

1.2.4 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO CANDIDATO 

1.2.4.1 "Curriculum Vitae",  documentado (com cópia dos documentos citados no currículo); 

1.2.4.2 Histórico escolar do Curso de Graduação; 

1.2.4.3 Duas cartas de recomendação, de pessoas ligadas à formação acadêmica ou a atividade 

profissional do candidato e que não sejam professores ligados ao Curso; 

1.2.4.4 Proposta de trabalho científico, apresentando o problema a ser pesquisado, situando-o no 

contexto atual da área; 

1.2.4.5 Justificativa do candidato para a realização do Curso e futura aplicação dos conhecimentos a 

serem adquiridos; 

1.2.4.6 Os documentos necessários à análise do candidato deverão ser enviados durante o período de 

inscrição (01 a 31 de outubro de 2014, até às 23h59min), via correio (sedex) com carimbo e data de 

postagem, identificado: nome completo, área de concentração) para o endereço: Universidade Federal 

de Santa Maria, Programa de Pós-Graduação em Geomática, prédio 42, sala 3328-B, Secretaria do PG 

em Geomática,  Centro de Ciências Rurais, Campus Universitário, CEP 97.105-900, Santa Maria, RS. 

Informações adicionais poderão ser obtidas pelo telefone (55) 3220-9389. Não será aceito o envio 

dos documentos por fac-simile, escaneados ou e-mail. A responsabilidade pela inscrição via 

internet, pagamento da taxa de inscrição e envio dos documentos é exclusivamente do candidato. 

1.2.5 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

1.2.5.1 Análise do Curriculum Vitae, peso até 40% (quarenta por cento) conforme o Anexo 1.2. 
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1.2.5.2 Histórico escolar, peso até 20% (vinte por cento) conforme o Anexo 1.2. 

1.2.5.3 Atividades acadêmicas, participação em congressos e seminários, peso até 20 % (vinte por cento) 

conforme o Anexo 1.2. 

1.2.5.4 Experiência profissional, cursos de atualização, estágios e cursos extracurriculares, peso até 30 % 

(trinta por cento) conforme o Anexo 1.2. 

1.2.5.5 Proposta de trabalho científico, peso até 40% (quarenta por cento) conforme o Anexo 1.2. 

1.2.5.6 Análise da justificativa do candidato, peso até 20 % (vinte por cento) conforme o Anexo 1.2. 

1.2.6 A relação dos candidatos classificados será enviada à PRPGP até o dia 16 de janeiro de 2015. 

 

 

 
José Américo de Mello Filho                   Paulo Roberto Schneider 
         Coordenador                                        Pró-Reitor     
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
Curso de Especialização em Geomática (897) 

 
ANEXO 1.2 

PLANILHA PARA ANÁLISE DO CURRÍCULO 
 

CURRÍCULO  Pontos por ítem Pontuação 

1 Temas livres apresentados em eventos e 
Resumos em anais de eventos 

Pontuação máxima 2,00  

1.1 Eventos internacionais 1,0 por evento  

1.2 Eventos nacionais 0,7 por evento  

1.3 Eventos regionais 0,5 por evento  

2 Publicações – Artigos na íntegra ou Resumos 
completos 

Pontuação máxima 3,00  

2.1 Qualis A 2,0 por publicação  

2.1 Qualis B1 ou B2 1,0 por publicação  

2.3 Qualis B3 ou B4 0,7 por publicação  

2.4 Qualis B5 ou C 0,5 por publicação  

2.5 Capítulos de livros com conselho editorial 2,0 por capítulo  

2.6 Capítulos de livros sem conselho editorial 1,0 por capítulo  

2.7 Artigo completo em evento internacional 1,5 por artigo  

2.8 Artigo completo em evento nacional 1,0 por artigo  

2.9 Artigo completo em evento regional 0,5 por artigo  

2.10 Resumo em periódico Qualis 0,5 por resumo  

2.11 Resumo em outros periódicos 0,3 por resumo  

3 Participação em eventos Pontuação máxima 2,00  

3.1 Eventos internacionais 1,5 por evento  

3.2 Eventos nacionais ou regionais 0,8 por evento  

4 Experiência na Área Pontuação máxima 3,00  

4.1 Exercício profissional na Área 3,0 (mínimo 3 anos)  

4.2 Exercício profissional na Área 1,5   

4.3  Participação em Grupos de Trabalho 1,5 por trabalho  

4.4 Monitorias – bolsista ou voluntário 1,0 (mínimo 6 meses)  

4.5 Participação em projetos de Pesquisa ou Extensão 0,5 por projeto  

4.6 Estágios – remunerados ou não 0,5 (mínimo 6 meses)  
    

NOTA  DO  CURRÍCULO  
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2 ALTERAÇÕES:  

2.1 DOUTORADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS (CÓDIGO 1078) 
INCLUIR uma vaga, na área de concentração: Controle  e  Avaliação  de  Insumos  e Produtos  
Farmacêuticos, Professora Orientadora MARGARETH LINDE ATHAYDE 
 

2.2 DOUTORADO EM ENGENHARIA FLORESTAL (CÓDIGO 983) 
Item 24.1, página 70, onde se lê:  Linha de Pesquisa: Planejamento Ambiental e Engenharia Natural  
(Bioengenharia) 
leia-se: Engenharia Natural, Manejo de Cursos de Água e Bacias Hidrográficas 
 

Item 24.2, página 70, INCLUIR a Linha de Pesquisa: Caracterização de Florestas e Ecossistemas 
Associados, Professor Orientador Solon Jonas Longhi.  
 

Item 24.5.4, página 71, onde se lê: Projeto de Trabalho Científico, apresentando o problema a ser 
pesquisado, situando-o dentro do contexto nacional e atual da área de concentração e linha de 
pesquisa pretendida pelo candidato, conforme modelo do Gabinete de Projetos do Centro de Ciências 
Rurais, disponível em http://coralx.ufsm.br/gapccr/Manuais/roteiroprojetocoplad.rtf; O projeto deve ser 
de autoria do candidato e não deve estar relacionado a projetos institucionais pois tem função de 
avaliação da capacidade técnica cientifica 
leia-se:  

24.5.4 Projeto de Trabalho Científico, apresentando o problema a ser pesquisado, situando-o dentro do 
contexto nacional e atual da área de concentração e linha de pesquisa pretendida pelo candidato, 
conforme modelo do Gabinete de Projetos do Centro de Ciências Rurais, disponível em 
http://w3.ufsm.br/gapccr/index.php/category/13-formularios-modelos?download=15:roteiro-para-
elaboracao-de-projeto-de-pesquisa; O projeto deve ser de autoria do candidato e não deve estar 
relacionado a projetos institucionais pois tem função de avaliação da capacidade técnica cientifica. 
 

Item 24.6.1, página 72, onde se lê: Primeira Fase: Será eliminatória e consistirá na análise da 
documentação constante nos itens 24.2 – Candidatos e 24.3 - Documentação Necessária do presente 
Edital (anexo 24.1, pontos 1, 2 e 3) e será realizada no período de 21 a 30 de novembro de 2014; 
leia-se: 24.6.1 Primeira Fase: Será eliminatória e consistirá na análise da documentação constante nos 
itens 24.4 – Candidatos e 24.5 - Documentação Necessária do presente Edital (e 3) e será realizada no 
período de 21 a 30 de novembro de 2014;anexo 24.1, pontos 1, 2  
 

2.3  DOUTORADO EM EXTENSÃO RURAL (CÓDIGO 1019) 
Item 25.3.5, página 75, onde se lê:  Fone: (55) 3220-8165 ou 3220-8185 e e-
mailppgef.ufsm@gmail.com.  
leia-se: ppgextrural@gmail.com ou ppgextr@ufsm.br 
 

2.4 DOUTORADO EM LETRAS (CÓDIGO 899) 
INCLUIR na página 95 o item 3.3.4 Os documentos necessários à análise do candidato deverão ser 
enviados durante o período de inscrição (01 a 31 de outubro de 2014, até às 23h59min), via correio 
(sedex) com carimbo e data de postagem, com identificação (nome completo, área de concentração e 
linha de pesquisa) para o endereço: Universidade Federal de Santa Maria, Programa de Pós-
Graduação em Letras, prédio 16, sala 3222, Avenida Roraima, número 1000, Cidade Universitária, 
Bairro Camobi, CEP 97105-900, Santa Maria - RS. Informações adicionais poderão ser obtidas pelo 
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telefone (55) 3220 8359 ou pelo e-mail ppgletras@ufsm.br. Não será aceito o envio dos documentos 
por fac-simile, escaneados ou e-mail. A responsabilidade pela inscrição via internet, pagamento da taxa 
de inscrição e envio dos documentos é exclusivamente do candidato.  
 

2.5 MESTRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS (CÓDIGO 887) 
Item 46.1, página 166, INCLUIR uma vaga na Área de Concentração: Controle e Avaliação de Insumos 
e Produtos Farmacêuticos para a Professora Orientadora Clarice Madalena Bueno Rolim 
 

2.6 MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE (CÓDIGO 1026) 
Item 51.6.1, página 192, onde se lê: Documentação comprobatória apenas dos itens que constam no 
Anexo 49.4 e referentes ao período de 2010 a 2014.  Os comprovantes devem ser apresentados sob 
forma de encadernação, com folhas numeradas de acordo com a sequência dos itens que serão 
avaliados, sem a necessidade de inclusão da tabela do anexo 49.4. Somente serão consideradas 
informações devidamente comprovadas e organizadas rigorosamente na ordem em que os itens 
aparecem no Anexo 49.4. 
leia-se: Anexo 51.4 
 

2.7 MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL (CÓDIGO 908) 
Página 233, onde se lê: Avaliação Currículum Vitae, Anexo 40.1 
leia-se: Avaliação Currículum Vitae . Anexo 56.1 
 

Página 234, onde se lê: Anexo 40.2, Avaliação de Entrevista 
leia-se: Anexo 56.2, Avaliação de Entrevista 
 

Página 235, onde se lê: ANEXO 40.3 
leia-se: ANEXO 56.3 
 
2.8 MESTRADO EM ENGENHARIA FLORESTAL (CÓDIGO 984) 
Item 60.2, página 248, onde se lê: Linha de Pesquisa: Planejamento Ambiental e Engenharia Natural  
(Bioengenharia) 
leia-se: Engenharia Natural, Manejo de Cursos de Água e Bacias Hidrográficas 
 
Item 60.1.1 Linhas de Pesquisa, Professores Orientadores 
INCLUIR na Linha de Pesquisa, página 248: Proteção de Espécies Florestais o Professor Orientador 
ERVANDIL CORREA COSTA. 
INCLUIR a Linha de Pesquisa, página 248: Caracterização de Florestas e Ecossistemas Associados, 
o Professor Orientador Solon Jonas Longhi. 
 
Item 60.5.4, página 249, onde se lê: Projeto de Trabalho Científico, apresentando o problema a ser 
pesquisado, situando-o dentro do contexto nacional e atual da Área de Concentração e Linha de 
Pesquisa eleita pelo candidato, conforme modelo do Gabinete de Projetos do Centro de Ciências 
Rurais, disponível em http://coralx.ufsm.br/gapccr/Manuais/roteiroprojetocoplad.rtf; O projeto deve ser 
de autoria do candidato e não deve estar relacionado a projetos institucionais pois tem função de 
avaliação da capacidade técnica cientifica.  
leia-se:  
60.5.4 Projeto de Trabalho Científico, apresentando o problema a ser pesquisado, situando-o dentro do 
contexto nacional e atual da Área de Concentração e Linha de Pesquisa eleita pelo candidato, 
conforme modelo do Gabinete de Projetos do Centro de Ciências Rurais, disponível em 
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http://w3.ufsm.br/gapccr/index.php/category/13-formularios-modelos?download=15:roteiro-para-
elaboracao-de-projeto-de-pesquisa. O projeto deve ser de autoria do candidato e não deve estar 
relacionado a projetos institucionais pois tem função de avaliação da capacidade técnica cientifica.  
 

2.9 MESTRADO EM EXTENSÃO RURAL (CÓDIGO 924) 
Item 61.4.1.1, página 253, onde se lê:  A prova escrita será realizada no dia 24 de novembro de 2014, 
com início às 08h30min e término às 10h30min. O local da prova escrita será divulgado na página do 
Programa (www.ufsm.br/ppgexr).  
leia-se: 
61.4.1.1. A data de realização da prova escrita será dia 24 de Novembro de 2014, com início às 
08h30min e término às 11h30min. O local será informado na página do Programa 
(www.ufsm.br/ppgexr). 
 

INCLUIR O ITEM 61.4.1.3, na página 254, A divulgação dos classificados na primeira etapa, com o 
cronograma com dia e horário de realização das entrevistas, será realizada até o dia 26 de Novembro 
de 2014, na página do Programa (www.ufsm.br/ppgexr). 
 

2.10 MESTRADO EM FARMACOLOGIA (CÓDIGO 1005) 
Item 10, página 9, onde se lê: 62 MESTRADO EM FARMACOLOGIA (CÓDIGO 1005), nº de vagas 35, 
leia-se 18 vagas. 
Item 62.1.1.2, página 259, onde se lê: Neuropsicofarmacologia e Imunofarmacologia: sete vagas,  
leia-se oito vagas. 
 

2.11 MESTRADO EM FILOSOFIA (CÓDIGO 980) 
Item 63.4.1, página 261, onde se lê: A divulgação do resultado desta etapa será até o dia 23 de junho 
de 2014, no site http://w3.ufsm.br/ppgf e no mural do Programa. 
leia-se:  
Item 63.4.1, página 261, A divulgação do resultado desta etapa será até o dia 24 de novembro de 
2014,  no site http://w3.ufsm.br/ppgf e no mural do Programa. 
 

2.12 MESTRADO EM FISICA (CÓDIGO 910)  
Item 64.5.1, página 264, onde se lê: A prova escrita, peso quatro da nota final do candidato, será 
realizada no dia 02 de dezembro de 2014, com início às 09h e término às 12 horas, horário oficial de 
Brasília, Departamento de Física da UFSM, na sala 1121 do Prédio 13/CCNE ou o candidato de outro 
Estado que desejar realizar a prova escrita, deverá enviar uma carta de anuência de um Professor da 
Instituição de Ensino Superior, manifestando interesse em aplicar a prova, contendo o nome completo 
do Professor responsável, endereço da Instituição e telefone para a Comissão de Seleção entrar em 
contato e e-mail. O Professor será responsável pela aplicação, supervisão e envio da prova escrita pelo 
correio (sedex) à Secretaria do Programa: Universidade Federal de Santa Maria, Programa de Pós-
Graduação em Física, 265 prédio 13, sala 1123, Centro de Ciências Naturais e Exatas, Cidade 
Universitária, CEP 97.105-900, Santa Maria, RS. 
leia-se: 
64.5.1 A prova escrita, peso quatro da nota final do candidato, será realizada no dia 02 de dezembro de 
2014, com início às 09h e término às 12 horas, horário oficial de Brasília, Departamento de Física da 
UFSM, na sala 1121 do Prédio 13/CCNE ou o candidato que desejar realizar a prova escrita em outra 
Instituição de Ensino Superior (IES), deverá enviar uma carta de anuência de um Professor daquela 
IES, necessariamente com cargo administrativo (chefia, coordenação ou direção), manifestando 
interesse em aplicar a prova. Esta carta deverá conter o nome completo do Professor responsável, 
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endereço da Instituição , e-mail e telefone para a Comissão de Seleção entrar em contato. 
O Professor será responsável pela aplicação, supervisão e envio da prova escrita pelo correio (sedex) 
à Secretaria do Programa: Universidade Federal de Santa Maria, Programa de Pós-Graduação em 
Física, 265 prédio 13, sala 1123, Centro de Ciências Naturais e Exatas, Cidade Universitária, CEP 
97.105-900, Santa Maria, RS. 
 

Item 64.5.3, página 265, onde se lê: Entrevista: peso dois da nota final do candidato. Na entrevista o 
candidato será questionado sobre aspectos relevantes de sua carreira acadêmica e/ou profissional 
desde o início de sua graduação até o período de inscrição no processo seletivo, tais como tempo de 
conclusão do curso de graduação, curso específico de sua graduação, tempo entre o término do curso 
anterior até a inscrição ao mestrado, a escolha do candidato ao Programa em detrimento a outros 
Programas de Pós-Graduação; 
leia-se:  
64.5.3. Entrevista: peso dois da nota final do candidato. Na entrevista o candidato será questionado 
sobre aspectos relevantes de sua carreira acadêmica e/ou profissional desde o início de sua graduação 
até o período de inscrição no processo seletivo, tais como tempo de conclusão do curso de graduação, 
curso específico de sua graduação, tempo entre o término do curso anterior até a inscrição ao 
mestrado, a escolha do candidato ao Programa em detrimento a outros Programas de Pós-Graduação.  
O candidato que realizar a prova escrita em outra Instituição e desejar realizar a entrevista naquela 
Instituição, deverá  providenciar um meio de comunicação on-line em vídeo-conferência e informar o 
respectivo endereço eletrônico (Skype ou Google talk) no ato da de inscrição. O candidato se 
responsabilizará por testar a conexão com a Comissão de Seleção, quando solicitado, garantindo 
banda de internet com velocidade compatível para emissão de 
som e imagem em tempo real. A Comissão de Seleção não se responsabilizará por problemas na 
conexão por parte do candidato. 
 

2.13 MESTRADO EM LETRAS (CÓDIGO 1058) 
INCLUIR na página 286 o item 68.3.3: Os documentos necessários à análise do candidato deverão 
ser enviados durante o período de inscrição (01 a 31 de outubro de 2014, até às 23h59min), via 
correio (sedex) com carimbo e data de postagem, com identificação (nome completo, área de 
concentração e linha de pesquisa) para o endereço: Universidade Federal de Santa Maria, Programa 
de Pós-Graduação em Letras, prédio 16, sala 3222, Avenida Roraima, número 1000, Cidade 
Universitária, Bairro Camobi, CEP 97105-900, Santa Maria - RS. Informações adicionais poderão ser 
obtidas pelo telefone (55) 3220 8359 ou pelo e-mail ppgletras@ufsm.br. Não será aceito o envio dos 
documentos por fac-simile, escaneados ou e-mail. A responsabilidade pela inscrição via internet, 
pagamento da taxa de inscrição e envio dos documentos é exclusivamente do candidato.  
 

2.14 MESTRADO EM MATEMÁTICA (CÓDIGO 1010) 
Item 69.3.3, página 289, onde se lê: Duas cartas de recomendação, 
leia-se: Duas cartas de recomendação que devem deverão ser enviadas para o e-mail: 
mestradomat.ufsm@gmail.com. O modelo poderá ser obtido na página do PPGMAT 
www.ufsm.br/ppgmat. 
 

Item 69.4.4, página 290, onde se lê:  Os tópicos e a bibliografia recomendada para as provas constam 
no Anexo 51.1 deste edital 
leia-se: Os tópicos e a bibliografia recomendada para as provas constam no Anexo 69.1 deste edital. 
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Item 69.5, página 290, onde se lê: A relação final dos candidatos classificados será enviada à PRPGP 
até o dia 09 de fevereiro de 2015 
leia-se:  
69.5 A relação final dos candidatos classificados será enviada à PRPGP até o dia 13 de fevereiro de 
2015. 
 

2.15 MESTRADO EM MEDICINA VETERINÁRIA (CÓDIGO 1051) 
EXCLUIR o anexo ANEXO 70.2, página 296 
 

2.16 ESPECIALIZAÇÃO EM ESTATÍSTICA E MODELAGEM QUANTITATIVA (CÓDIGO 985) 
Página 332, onde se lê: item 64.3.3, leia-se: 77.3.3 
Página 333, onde se lê  64.4.2. Análise do anteprojeto – peso cinco, leia-se: 77.4.2 

 

3 As demais informações e exigências contidas no EDITAL Nº 037/PRPGP/UFSM, DE 26 DE 
SETEMBRO DE 2014, completo, referente aos Cursos citados neste edital permanecem inalteradas e 
válidas para o processo seletivo. 
 

 

 
    Paulo Renato Schneider 
    Pró-Reitor 


