
EDITAL 62.35 ESPECÍFICO PARA INGRESSO – MESTRADO EM AGROBIOLOGIA

1. MESTRADO EM AGROBIOLOGIA (CÓDIGO 1042)

1.1. Área de concentração: Agrobiologia
1.1.1. Linhas de Pesquisa, Professores Orientadores e vagas: dezesseis vagas

LINHAS DE PESQUISA PROFESSORES ORIENTADORES VAGAS

1-INTERAÇÕES ORGANISMOS AMBIENTE

André da Rosa Ulguim  duas
Antonio Carlos Ferreira da Silva duas

Jonas Arnemann uma
Zaida Inês Antoniolli uma

2-PROPAGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E 
METABOLISMO VEGETAL IN VITRO E EX 

VITRO

Fernando Teixeira Nicoloso uma
Luciane AlmeriTabaldi uma

Felipe Klein Ricachenevsky uma

3- CARACTERIZAÇÃO DE ESPÉCIES 
VEGETAIS EM AMBIENTE NATURAL E/OU 

MODIFICADO

João Marcelo Santos de Oliveira duas
Liliana Essi três

Maria Angélica Oliveira Linton uma
Solange Bosio Tedesco uma

1.2. Candidatos: portadores de diploma de Curso Superior ou Graduação em Agronomia, Ciências 
Biológicas,  Engenharia  Florestal,  Farmácia,  Química,  Zootecnia  ou  profissionais  que,  por 
atribuição das suas profissões, possam trabalhar com Agrobiologia, oriundos de curso superior ou 
graduação.

1.3. DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA A TODOS OS CANDIDATOS
1.3.1. O  candidato  deverá  enviar  a  documentação  obrigatória  (item  1.3.3  deste  edital  em 

concordância com o item 2 do Edital Geral 062/2019) e a documentação específica do item 
1.4 deste edital solicitada para a seleção.

1.3.1.1. O  não  envio  desta  documentação  obrigatória  e  da  documentação  específica  do 
curso, resultará na eliminação do candidato neste Processo Seletivo.

1.3.2. Não será aceito o envio da documentação necessária à avaliação dos candidatos por outro 
modo que não seja o correio (SEDEX). 

1.3.2.1. É vedado o envio por mensagem eletrônica ou a entrega pessoal.
1.3.2.2. O  candidato  deverá  acompanhar  a  entrega  pelo  “rastreamento/rota  da  entrega” 

disponibilizado através do número de rastreio. 
1.3.2.3. A responsabilidade  pela  inscrição  e  envio  dos  documentos  é  exclusivamente  do 

candidato.  A UFSM não se responsabilizará  pela  demora ou problema na rota  de 
entrega.

1.3.3. Documentos necessários para todos os candidatos:
1.3.3.1. Candidato brasileiro:

I. Cópia simples da Cédula de Identidade Civil ou Militar;
II. Cópia simples do CPF (se não constar na Identidade);
III. Cópia simples da Certidão de Nascimento ou Casamento (legível);
IV. Comprovante de formação anterior obrigatória para ingresso na Especialização ou 

Mestrado: cópia do Diploma de Graduação ou Curso Superior ou, na ausência des-
tes, Certificado de Conclusão de Curso emitido pelo Departamento responsável de 
cada IES ou Atestado de Provável Formando emitido pela Coordenação do respec-
tivo Curso, para o segundo semestre de 2019, de acordo com a exigência informa-
da em cada Edital específico;

1.3.3.2. Candidato estrangeiro:
I. Cópia simples do Passaporte (obrigatório);

II. Comprovante de formação anterior obrigatória para ingresso no Curso: cópia do Di-
ploma de Graduação ou Curso superior para candidatos ao Mestrado.
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1.3.3.2.1. O candidato estrangeiro que já possuir a documentação abaixo, também deverá 
enviá-la  no momento da inscrição para posterior  utilização na confirmação de 
vaga, no caso de classificação na seleção:

I. Cópia simples do CPF;
II. Comprovação do visto temporário;
III. Cópia simples do Registro Nacional Migratório – RNM.

1.3.4. O candidato que efetuou a inscrição para participar em mais de um processo seletivo (para 
diferentes  Cursos  ou  no  mesmo)  e  concorrer  por  mais  de  uma  vaga  deve  enviar  a 
documentação referente a cada inscrição e em envelopes separados.

1.3.5. A documentação enviada pelo candidato será a mesma utilizada para a confirmação 
de vaga no caso de classificação neste processo seletivo.

1.4. DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA NECESSÁRIA À AVALIAÇÃO DO CANDIDATO:
1.4.1. Ficha  de  Avaliação  preenchida  e  documentada  com  cópia  dos  documentos  citados 

conforme ANEXOS A e B)
1.4.2. O candidato que possuir vínculo empregatício deve enviar uma declaração do empregador 

concordando com a realização do curso em regime de tempo integral.
1.4.3. Pré-projeto de pesquisa, com o objetivo de estudo vinculado à Agrobiologia e à linha de 

pesquisa de acordo com o professor orientador pretendido (ANEXO C). 
1.4.4. Carta  de  apresentação  do  candidato,  onde  constará  o  nome  do  professor  orientador 

pretendido,  com  a  linha  de  pesquisa  para  a  qual  o  candidato  estará  concorrendo, 
informações  sobre  o  vínculo  empregatício  e  a  possibilidade  de  cursar  o  programa 
independente da disponibilidade de bolsas de estudo (ANEXO D).

1.4.5. A documentação  necessária  à  avaliação  do  candidato  deverá  ser  enviada  durante  o 
período de inscrição (30 de setembro a 18 de outubro de 2019, até às 19h59min), via 
correio (SEDEX) com carimbo e data de postagem, identificando o envelope no campo 
remetente, com as seguintes informações: 

Nome completo:
Curso de Mestrado em Agrobiologia
Área de Concentração:
Linha de Pesquisa:
Professor Orientador pretendido: 
Endereço: Universidade Federal de Santa Maria, Programa de Pós-Graduação 
em Agrobiologia, prédio 16 (Departamento de Biologia),sala 3256-A, Cidade 
Universitária, CEP 97.105-900, Santa Maria, RS.

1.5. Informações adicionais poderão ser obtidas pelo telefone: (55) 3220-8339 sub-ramal 205 ou por 
meio  dos  e-mails:  ppgagrobio@ufsm.br ou  ppgagrobio@smail.ufsm.br e  na  página 
http://w3.ufsm.br/ppgagrobio. 

1.6. A seleção será realizada no período de 24 de outubro a 10 de dezembro de 2019, sendo 
que o resultado final será divulgado no dia 13 de dezembro de 2019 na secretaria do Curso 
e na página do Programa de Pós-Graduação em Agrobiologia http://w3.ufsm.br/ppgagrobio.

1.7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: O processo de seleção constará dos itens 1,2 e 3, descritos a 
seguir:
1.7.1. Item 1: Análise da ficha de avaliação, peso= 3,0 conforme o ANEXO A

1.7.1.1. Os documentos comprobatórios de cada item da Ficha de Avaliação (ANEXO A) 
serão exclusivamente de responsabilidade do candidato.

1.7.1.2. A pontuação total obtida pelo candidato na ficha de avaliação será transformada em 
raiz  quadrada.  O  candidato  que  obtiver  o  maior  valor  terá  nota  igual  a  10  que 
corresponderá a nota máxima da ficha de avaliação. As notas dos demais candidatos 
serão obtidas através da regra de três simples, comparadas à nota do candidato que 
obtiver o maior resultado final.

1.7.2. Item 2: A média das notas de todas as disciplinas do curso superior ou graduação” terá 
peso 4, conforme Anexo B, levando em consideração a equivalência de notas
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1.7.3. Item 3: A média das notas referente à avaliação do pré-projeto terá peso igual a 3,0 (três),  
conforme Anexo E da avaliação de projetos. 

1.8. A classificação do candidato será baseada no somatório final dos valores obtidos pelo candidato 
nos Itens 1, 2 e 3, conforme a planilha final de notas (ANEXO F).

1.9. A nota mínima para classificação final do candidato é igual ou superior a 6,0 (seis), conforme 
ANEXO D.

1.10. Em caso de empate serão utilizados os seguintes critérios:
1.10.1. Primeiro: nota obtida na Ficha de Avaliação;
1.10.2. Segundo: o candidato com maior idade.

1.11. Os anexos estarão disponibilizados no site do Programa de Pós-Graduação em Agrobiologia 
http://w3.ufsm.br/ppgagrobio/.

1.12. Os pedidos de reconsideração deverão ser encaminhados em até 48 após a divulgação do 
resultado final diretamente na secretaria do programa de Pós-Graduação em Agrobiologia ou pelo 
e-mail ppgagrobio@ufsm.br. O pedido deve incluir justificativa clara e fundamentada. Se o pedido 
de reconsideração for feito via e-mail, o mesmo deve ser assinado e digitalizado.

Solange Bosio Tedesco Paulo Renato Schneider
Coordenadora  Pró-Reitor
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROBIOLOGIA

ANEXO A

Item 1-FICHA DE AVALIAÇÃO PARA INGRESSO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020
Nome do candidato: 
__________________________________________________________________
Curso de Graduação: 
_________________________________________________________________
Instituição onde colou grau: 
____________________________________________________________
Ano de conclusão: 
___________________________________________________________________
Os documentos comprobatórios deverão vir numerados e ordenados rigorosamente na sequência da 
ficha de avaliação. Na numeração, deve constar o número do item (e subitem, quando houver), 
acrescido de números sequenciais, para mais de um documento no mesmo item. A não observância 
dessa exigência implica em desclassificação do candidato.

Critérios
Quantida

de
Peso Resultado

Nº dos documentos 
Comprobatórios

1 Professor e/ou pesquisador em 
instituição de ensino e/ou pesquisa, 
ou pesquisador em empresa, após a 
graduação, com vínculo empregatício 
com comprovação legal de vínculo e 
exercício (até 24 meses) (número de 
meses).

0,50

2 Funcionário público vinculado à Instituição de Ensino e/ou Pesquisa (técnico em laboratório, técnico 
administrativo, etc.) 
2.1 Com liberação total (SIM = 1; 
NÃO = 0).

2,00

2.2 Com liberação parcial (SIM = 1; 
NÃO = 0).

1,00

3 Publicações 
3.1 Publicações Científicas: considerar a área de avaliação CAPES - Ciências Agrárias I
3.1.1 Trabalhos completos e resumos 
expandidos com, no mínimo, 
introdução, material e métodos, 
resultados e discussão e bibliografia 
(máximo: 15)

2,00

3.1.2 Resumos simples (máximo: 10) 0,70
3.2 Artigos científicos publicados ou com comprovação de aceite em revista científica (número) 
(consultar na página eletrônica: http://qualis.capes.gov.br/) 2 
3.2.1 Artigos em revistas acadêmicas 
ou científicas classificadas como 
Qualis A1

20,00

3.2.2 Artigos em revistas acadêmicas 
ou científicas classificadas como 
Qualis A2

15,00

3.2.3 Artigos em revistas acadêmicas 
ou científicas classificadas como 
Qualis B1

12,00

3.2.4 Artigos em revistas acadêmicas 
ou científicas classificadas como 

8,00
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Qualis B2
3.2.5 Artigos em revistas acadêmicas 
ou científicas classificadas como 
Qualis B3

6,00

3.2.6 Artigos em revistas acadêmicas 
ou científicas classificadas como 
Qualis B4

5,00

3.2.7 Artigos em revistas acadêmicas 
ou científicas classificadas como 
Qualis B5

4,00

3.2.8 Artigos em revistas acadêmicas 
ou científicas classificadas como 
Qualis C

2,00

3.2.9 Livro com ISSN (autor ou co-
autor)

1,0

3.2.10 Capítulo de livro com ISSN 
(autor ou co-autor)

0,5

4 Estágio profissional, após a Graduação (total mínimo 40h e máximo 1000h).
4.1 em instituições de ensino e/ou 
pesquisa no exterior

0,03

4.2 em instituições de ensino e/ou 
pesquisa no Brasil, fora da instituição 
de origem

0,02

4.3 em instituições de ensino e/ou 
pesquisa no Brasil, na instituição de 
origem

0,01

5 Intercâmbio acadêmico (número de meses; no máximo 10 meses).
5.1 no Brasil 1,00
5.2 no exterior 2,00
6 Bolsista de iniciação científica de 
órgãos oficiais de fomento à pesquisa 
(CNPq, FAPERGS, PET/CAPES, 
FIPE/UFSM ou equivalente) (número 
total de meses).

1,50

7 Bolsista de órgãos oficiais (FIEX, 
PRAE, Monitoria) (número total de 
meses).

0,75

8 Bolsa de aperfeiçoamento (número 
total de meses).

2,50

9 Especialização e/ou 
aperfeiçoamento, com monografia 
defendida.

15,00

10 Especialização e/ou 
aperfeiçoamento, sem monografia 
defendida.

4,50

11 Aprovação em concurso ou 
seleção pública na atividade de 
ensino/pesquisa/extensão na área de 
concentração pretendida, em cargos 
não assumidos (número de 
aprovações).

2,00

Total _________
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROBIOLOGIA

ANEXO B

Item 2 Média das notas de todas as disciplinas do curso de graduação (1) __________ (2)

1 Apresentar documento comprobatório do Órgão de Registro e de Controle Acadêmico da Instituição de 
origem.
2 No caso de histórico escolar, usar o fator de equivalência abaixo, para cada forma de conceito ou nota 
obtida, de forma a permitir a obtenção da média final:

Média de Conceitos Média de Notas Fator de equivalência
A 10 a 8,1 10
B 8,0 a 6,1 8
C 6,0 a 5,0 6
D < 5,0 0
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROBIOLOGIA

ANEXO C

Item 3 PRÉ-PROJETO DE PESQUISA

Nome do candidato:_____________________________________________________
Título: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Escrever em 3 páginas (fonte arial tamanho 12, espaço simples) um texto relatando a justificativa de um 
problema relacionado a uma das linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Agrobiologia a 
ser  investigado durante  o  curso pretendido,  bem como os  objetivos,  a  possível  metodologia  a  ser 
adotada, resultados esperados e referências bibliográficas.

Data: __ / __ / 2019.

______________________________________
Assinatura 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROBIOLOGIA

ANEXO D
CARTA DE APRESENTAÇÃO

1 Nome do candidato: __________________________________________________

2 Nome do professor orientador pretendido: ________________________________

3 Linha de Pesquisa:___________________________________________________

4 Tem vínculo empregatício? _____________________________________________

4.1Onde? _____________________________________________________________

4.2 Qual a função que exerce? ____________________________________________

5 Faria o curso caso não recebesse bolsa? __________________________________

Assinatura do candidato: _________________________________________________
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROBIOLOGIA

ANEXO E

PLANILHA DE NOTAS DA AVALIAÇÃO DO PRÉ-PROJETO

Notas parciais
Justificativa e objetivos (1,0)
Metodologia proposta (0,5)
Impacto dos resultados esperados (1,0)
Exequibilidade 1 (0,5)
NOTA FINAL 3,0

1 Refere-se à adequação do pré-projeto à área de atuação do orientador e à disponibilidade de estrutura 
física e material para a execução do mesmo.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROBIOLOGIA

ANEXO F

PLANILHA FINAL DE NOTAS

Candidato: _____________________________________________________________________

Item 1 -Total obtido na ficha de avaliação, conforme Anexo A 
Item 2- Nota das disciplinas da graduação, conforme Anexo B
Item 3- Nota do pré-projeto, conforme Anexo E

Nota Final (Somatório dos itens 1, 2 e 3)

Nota final do candidato =________________________________
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