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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONEGÓCIO 

Escola de Agronomia 
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EDITAL Nº 002/2016 – PPAGRO/UFG 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA ALUNO ESPECIAL 

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Agronegócio 

(PPAGRO) da Universidade Federal de Goiás torna público o edital de seleção 

para aluno especial em disciplinas eletivas oferecidas no segundo semestre de 

2016 pelo Programa de Pós-Graduação em Agronegócio – área de 

concentração em Sustentabilidade e Competitividade dos Sistemas 

Agroindustriais em conformidade com o presente edital. 

 

1. Informações Gerais  

 

O Programa tem uma abordagem multidisciplinar, que se expressa na 

sua área de concentração, linhas de pesquisa interdisciplinares, a saber: 

Competitividade e Gestão do Agronegócio, Agricultura Familiar e o 

Agronegócio e Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, e quadro de 

disciplinas. O objetivo do PPAGRO é formar profissionais capacitados para 

compreender e atuar no agronegócio nas dimensões econômica, social e 

ambiental.  

 

2. Do público 

 

Poderão participar do Processo Seletivo do Programa de Pós-

Graduação Agronegócio para alunos especiais todos os portadores de 

Diplomas de cursos de Graduação devidamente reconhecidos pelo MEC, bem 

como concluintes de Graduação, desde que comprovem a conclusão do 

referido curso, em data anterior à matrícula como aluno especial no Programa 

de Pós-Graduação em Agronegócio. 

 

3. Das vagas 

Serão oferecidas vagas nas disciplinas eletivas conforme o quadro abaixo:  

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Quadro 1. Oferta de vagas para alunos especiais por disciplina 

Disciplina Carga 

horária 

Número 

de Vagas 

Economia Ambiental 64 02 

Tópicos Especiais em Agronegócio: Desenvolvimento Rural 

nos assentamentos da reforma agrária 

32 02 

 

Agronegócio e Desenvolvimento Sustentável 64 03 

Tópicos Especiais em Agronegócio: Mercados Futuros 

Agropecuários 

32 02 

Tópicos Especiais em Agronegócio: Fundamentos de 

Elaboração de Projetos e Trabalhos Científicos 

64 02 

Nova Economia Institucional 32 02 

 

 

4. Das inscrições 

 

A inscrição é apenas presencial, não sendo admitidas inscrições por Correio ou 

quaisquer outros meios. Toda a documentação exigida para inscrição deverá 

ser entregue em envelope lacrado. 

 

4.1 Local e período de inscrição 

As inscrições para seleção serão realizadas no período de 25 de julho de 2016 

a 29 de julho de 2016, nos horários de 09:00 às 15:00 horas, na Secretaria do 

PPAGRO, Escola de Agronomia da UFG, Av. Esperança s/n, Campus 

Samambaia, Goiânia – GO, CEP:74690-900. 

 

5. Documentação exigida 

 

a) Formulário de inscrição aluno especial,devidamente preenchido, disponível 

no site ppagro.agro.ufg.br, no menu "formulários"; 

b) Cópia autenticada do documento de Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

c) Cópia autenticada da Carteira de Identidade ou, no caso de estrangeira/o, do 

Passaporte, do RNE ou documento similar;  

d) Cópia autenticada do título de eleitor, acompanhado da comprovação de 

quitação com a Justiça Eleitoral; 

e) Cópia autenticada do comprovante de quitação com o serviço militar para os 

homens, salvo se o candidato for estrangeiro;  



f) Cópia autenticada do Diploma de Graduação ou declaração de conclusão do 

Curso de Graduação até a data da matrícula; 

g) Cópia autenticada do Histórico Escolar de Graduação; 

h) Currículo Lattes atualizado e impresso. O currículo Lattes deve ser 
preenchido na página do CNPq: http:// lattes.cnpq.br/; versão completa, 
devidamente comprovada;  
i) ficha de autopontuação preenchida (ANEXO A); 
j) Carta Justificativa; 

k) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00 

(cem reais) paga em qualquer agência do Banco do Brasil, através de Guia de 

Recolhimento da União (GRU); 

l) Para geração do documento de GRU, o candidato deverá enviar a solicitação 

para o email ppagronegocio.selecao@gmail.com (colocar assunto: GRU – 

Processo seletivo – ALUNO ESPECIAL 2016/2 e no texto o nome completo e 

o número de CPF); 

É válido o carimbo “confere com o original”, o que, portanto, dispensa a 

autenticação em toda documentação, inclusive no currículo. 

 

5.1. O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no dia 

01/08/2016, no site do Programa: www.ppagro.agro.ufg.br e no Mural da 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Agronegócio. Não serão 

homologadas as inscrições com documentação incompleta, enviada 

eletronicamente ou por fax, ou que não atendam às condições exigidas neste 

Edital, sendo que, a critério da Comissão de Seleção, outros documentos 

poderão ainda ser solicitados. 

5.2. Havendo recurso ao resultado preliminar à homologação das inscrições, 

que obedeça ao prazo das 48 horas, contadas a partir da divulgação, 

considerando os dias úteis, novo resultado será divulgado no dia 03/08/2016, 

no site do programa: www.ppagro.agro.ufg.bre no Mural da Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação em Agronegócio. 

5.3. O candidato que apresentar apenas a declaração oficial de concluinte de 

curso de Graduação, emitida pela universidade de origem, caso seja 

selecionado, terá sua matrícula condicionada à entrega da cópia autenticada, 

na secretaria do Programa, do Diploma de Graduação ou de documento 

equivalente, comprovando a colação de grau. Caso não entregue tal 

documentação na matrícula, o candidato perderá o direito à vaga de aluno 

especial. 

 

6. Do processo seletivo 

O processo seletivo será realizado através da análise do Currículo Lattes e da 

Carta Justificativa. Haverá uma classificação em ordem decrescente. 

6.1. O Currículo Lattes será pontuado conforme a tabela do ANEXO A deste 
edital, na qual se definem os critérios de pontuação. Serão consideradas a 
produção científica e as atividades profissionais e acadêmicas desenvolvidas 
nos 05 (cinco) últimos anos. Nessa avaliação, a nota de cada candidato será 

http://www.ppagro.agro.ufg.br/


obtida por proporcionalidade em relação ao candidato que obtiver a pontuação 
mais alta, ao qual será atribuída a nota 10 (dez).  
6.2. A carta de justificativa será utilizada para desempate na decisão final, em 

que será avaliada a afinidade do candidato â disciplina na qual pleiteia a vaga; 

6.3. As matrículas serão realizadas nos dias 10 e 11 de agosto de 2016, das 9h 

às 15h, na Secretaria do PPAgro. 

 

7. Considerações finais 

7.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para este 

processo seletivo contidas nos comunicados e neste edital.  

7.2 O candidato será eliminado do processo seletivo por burla ou tentativa de 

burla de quaisquer das normas definidas neste edital ou nos comunicados. 

7.3 O candidato não selecionado poderá providenciar a retirada de seus 

documentos, apresentados na inscrição na Secretaria do Programa de Pós-

Graduação em Agronegócio, até 30 (dias) dias após a divulgação dos 

resultados finais. Findo este prazo, os documentos serão enviados para 

reciclagem.  

7.4 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenadoria do 

Programa de Pós-Graduação em Agronegócio da UFG. 
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ANEXO A – FICHA DE AUTOPONTUAÇÃO 

PPAGRO - PROCESSO DE SELEÇÃO 2016/2 

OBS. Os documentos comprobatórios do currículo deverão ser entregues numerados de acordo com a ordem em que aparecem na 

ficha de autopontuação 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome completo (sem abreviaturas):  

NÍVEL (assinale com um X) 

 MESTRADO  DOUTORADO 

 

TITULAÇÃO 
(acrescentar registros se necessário) 

Nº = 000 GRADUAÇÃO 

Curso:  Instituição:  

Início (mês/ano):  Conclusão (mês/ano):  Cidade:  Estado:  País:  

Nº = 000 
ESPECIALIZAÇÃO 

(carga horária mínima de 360 horas) 

Curso:  Instituição:  

Início (mês/ano):  Conclusão (mês/ano):  Cidade:  Estado:  País:  

Pontuação (uso exclusivo da comissão) 
na área de concentração= 8,0; em área correlata: 4,0 

Valor obtido =  

Nº = 000 
APERFEIÇOAMENTO 

(carga horária mínima de 180 horas) 

Curso:  Instituição:  

Início (mês/ano):  Conclusão (mês/ano):  Cidade:  Estado:  País:  

Pontuação (uso exclusivo da comissão) 
na área de concentração= 3,0; em área correlata: 1,5 

Valor obtido =  
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PONTUAÇÃO TOTAL EM TITULAÇÃO ≤ 21 PONTOS SUBTOTAL 1 =  

 

ATIVIDADE PROFISSIONAL 
(acrescentar registros se necessário) 

Nº = 000 Ensino Superior* 

Função:  Cargo:  

Instituição:  

Início (mês/ano):  Conclusão (mês/ano):  Cidade:  Estado:  País:  

Nº = 000 Ensino Superior* 

Função:  Cargo:  

Instituição:  

Início (mês/ano):  Conclusão (mês/ano):  Cidade:  Estado:  País:  

Pontuação para Ensino Superior (uso exclusivo da comissão) 
na área de concentração= 0,5/30 h; em área correlata: 0,3/30 h 

Valor obtido =  

Nº = 000 Ensino Médio ou Técnico* 

Função:  Cargo:  

Instituição:  

Início (mês/ano):  Conclusão (mês/ano):  Cidade:  Estado:  País:  

Nº = 000 Ensino Médio ou Técnico* 

Função:  Cargo:  

Instituição:  

Início (mês/ano):  Conclusão (mês/ano):  Cidade:  Estado:  País:  

Pontuação para Ensino Médio ou Técnico (uso exclusivo da comissão) 
na área de concentração= 0,3/30 h; em área correlata: 0,2/30 h 

Valor obtido =  

Nº = 000 Atividade Técnica 
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Função:  Cargo:  

Instituição:  

Início (mês/ano):  Conclusão (mês/ano):  Cidade:  Estado:  País:  

Nº = 000 Atividade Técnica 

Função:  Cargo:  

Instituição:  

Início (mês/ano):  Conclusão (mês/ano):  Cidade:  Estado:  País:  

Pontuação para Atividade Técnica (uso exclusivo da comissão) 
na área de concentração= 0,2/120 h; em área correlata: 0,1/120 h 

Valor obtido =  

PONTUAÇÃO TOTAL EM ATIVIDADE PROFISSIONAL ≤ 40 PONTOS SUBTOTAL 2 =  

* a pontuação será aferida a partir da carga horária comprovada. 

ESTÁGIOS 
(últimos cinco anos – acrescentar linhas se necessário) 

Não-obrigatórios com até 100 horas 

Pontuação (uso exclusivo da comissão) 
na área de concentração= 2,0; em área correlata: 1,0 

Nº =  Valor obtido =  

Nº = 
 Valor obtido =  

Nº = 
 Valor obtido =  

Nº = 
 Valor obtido =  

Nº = 
 Valor obtido =  

Nº = 
 Valor obtido =  

Nº = 
 Valor obtido =  
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Nº = 
 Valor obtido =  

Não-obrigatórios com mais de 100 horas 

Pontuação (uso exclusivo da comissão) 
na área de concentração= 4,0/500h; em área correlata: 2,0/500h 

Nº = 
 Valor obtido =  

Nº = 
 Valor obtido =  

Nº = 
 Valor obtido =  

Nº = 
 Valor obtido =  

Nº = 
 Valor obtido =  

Nº = 
 Valor obtido =  

PONTUAÇÃO TOTAL EM ESTÁGIOS ≤ 15 PONTOS SUBTOTAL 3 =  

 

EVENTOS CIENTÍFICOS 
(últimos cinco anos – acrescentar linhas se necessário) 

Cursos com até 40 horas – Assinale a opção de tipo de participação (Organizador, Apresentador ou Ouvinte) 

Pontuação (uso exclusivo da comissão) 
Org - na área= 2,0; em área correlata: 1,5 |Apr - na área= 1,5; em área correlata: 1,0 | Ouv: - na área= 0,5; em área correlata: 0,25 

Nº = 
  Org.  Apr.  Ouv. Valor obtido =  

Nº = 
  Org.  Apr.  Ouv. Valor obtido =  

Nº = 
  Org.  Apr.  Ouv. Valor obtido =  

Nº = 
  Org.  Apr.  Ouv. Valor obtido =  

Cursos com mais de 40 horas – Assinale a opção de tipo de participação (Organizador, Apresentador ou Ouvinte) 
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Pontuação (uso exclusivo da comissão) 
Org - na área= 3,0; em área correlata: 2,0 | Apr - na área= 2,0; em área correlata: 1,5 | Ouv: - na área= 1,0; em área correlata: 0,5 

Nº = 
  Org.  Apr.  Ouv. Valor obtido =  

Nº = 
  Org.  Apr.  Ouv. Valor obtido =  

Nº = 
  Org.  Apr.  Ouv. Valor obtido =  

Nº = 
  Org.  Apr.  Ouv. Valor obtido =  

PONTUAÇÃO TOTAL EM CURSOS ≤ 10 PONTOS SUBTOTAL 4 =  

Congresso, Simpósio, Encontro – Assinale a opção de tipo de participação (Organizador, Apresentador ou Ouvinte) 

Pontuação (uso exclusivo da comissão) 
Org - na área= 2,0; em área correlata: 1,5 | Apr - na área= 1,5; em área correlata: 1,0 | Ouv - na área= 0,5; em área correlata: 0,25 

Nº = 
  Org.  Apr.  Ouv. Valor obtido =  

Nº = 
  Org.  Apr.  Ouv. Valor obtido =  

Nº = 
  Org.  Apr.  Ouv. Valor obtido =  

Nº = 
  Org.  Apr.  Ouv. Valor obtido =  

Palestras – Assinale a opção de tipo de participação (Organizador, Apresentador ou Ouvinte) 

Pontuação (uso exclusivo da comissão) 
Org - na área= 1,0; em área correlata: 0,75 | Apr - na área= 0,75; em área correlata: 0,5 | Ouv: - na área= 0,5; em área correlata: 0,25 

Nº = 
  Org.  Apr.  Ouv. Valor obtido =  

Nº = 
  Org.  Apr.  Ouv. Valor obtido =  

Nº = 
  Org.  Apr.  Ouv. Valor obtido =  

Nº = 
  Org.  Apr.  Ouv. Valor obtido =  

PONTUAÇÃO TOTAL EM PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO, SIMPÓSIO, ENCONTRO, PALESTRAS ≤ 15 PONTOS SUBTOTAL 5 =  
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ATIVIDADES COMO BOLSISTA 
(últimos cinco anos – acrescentar registros se necessário) 

Bolsista de Iniciação Científica (PIBIC e PIVIC) 

Nº = Projeto:  

Orientador:  Instituição:  

Início (mês/ano):  Conclusão (mês/ano):  Cidade:  Estado:  País:  

Nº = Projeto:  

Orientador:  Instituição:  

Início (mês/ano):  Conclusão (mês/ano):  Cidade:  Estado:  País:  

Pontuação (uso exclusivo da comissão) 
na área de concentração= 10,0 (por ano); em área correlata: 5,0 (por ano) 

Valor obtido =  

Bolsista de Apoio Técnico e outras modalidades 

Nº = Projeto:  

Orientador:  Instituição:  

Início (mês/ano):  Conclusão (mês/ano):  Cidade:  Estado:  País:  

Nº = Projeto:  

Orientador:  Instituição:  

Início (mês/ano):  Conclusão (mês/ano):  Cidade:  Estado:  País:  

Pontuação (uso exclusivo da comissão) 
na área de concentração= 4,0 (por ano); em área correlata: 2,0 (por ano) 

Valor obtido =  

PONTUAÇÃO TOTAL EM ATIVIDADES COMO BOLSISTA SUBTOTAL 6 =  

 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
(últimos cinco anos – acrescentar linhas se necessário) 

Artigos publicados em periódicos científicos especializados com corpo editorial 
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Pontuação (uso exclusivo da comissão) 
Qualis Capes (na área de concentração/em área correlata) 

A1= 15,0/7,5 | A2= 12,0/6,0 | B1= 10,0/5,0 | B2= 8,0/4,0 | B3= 6,0/3,0 | B4= 4,0/2,0 | B5= 3,0/1,5 | C= 1,0/0,5 

Nº =  Valor obtido =  

Nº =  Valor obtido =  

Nº =  Valor obtido =  

Nº =  Valor obtido =  

Livro editado com ficha catalográfica publicado em editora com corpo editorial 

Pontuação (uso exclusivo da comissão) 
na área de concentração= 10,0; em área correlata: 5,0 

Nº =  Valor obtido =  

Nº =  Valor obtido =  

Capítulo de livro editado com ficha catalográfica publicado em editora com corpo editorial 

Pontuação (uso exclusivo da comissão) 
na área de concentração= 3,0; em área correlata: 1,5 

Nº =  Valor obtido =  

Nº =  Valor obtido =  

Trabalho completo publicado em anais de eventos científicos 

Pontuação (uso exclusivo da comissão) 
na área de concentração= 2,0; em área correlata: 1,5 

Nº =  Valor obtido =  

Nº =  Valor obtido =  

Artigo publicado em revista ou jornal de divulgação 

Pontuação (uso exclusivo da comissão) 
na área de concentração= 2,0; em área correlata: 1,0 

Nº =  Valor obtido =  

Nº =  Valor obtido =  



Avenida Esperança, s/n.  – Campus Universitário Samambaia. 
CEP 74.690-900 - Goiânia, GO 

Fone: (62) 3521-1517 

 

Resumo expandido publicado em anais de eventos ou periódicos científicos 

Pontuação (uso exclusivo da comissão) 
na área de concentração= 1,5; em área correlata: 1,0 

Nº =  Valor obtido =  

Nº =  Valor obtido =  

Nº =  Valor obtido =  

Nº =  Valor obtido =  

Resumo simples publicado em anais de eventos ou periódicos científicos 

Pontuação (uso exclusivo da comissão) 
na área de concentração= 1,0; em área correlata: 0,5 

Nº =  Valor obtido =  

Nº =  Valor obtido =  

Nº =  Valor obtido =  

Nº =  Valor obtido =  

PONTUAÇÃO TOTAL EM PRODUÇÃO CIENTÍFICA SUBTOTAL 7 =  

 

EXTENSÃO 
(últimos cinco anos – acrescentar linhas se necessário) 

Bolsista PROBEC e PROVEC 

Pontuação (uso exclusivo da comissão) 
na área de concentração= 2,0 (por ano); em área correlata: 1,0 (por ano) 

Nº =  Valor obtido =  

Nº =  Valor obtido =  

Nº =  Valor obtido =  

Coordenador de projeto 

Pontuação (uso exclusivo da comissão) 
na área de concentração= 3,0 (por ano); em área correlata: 1,5 (por ano) 
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Nº =  Valor obtido =  

PONTUAÇÃO TOTAL EM PROJETOS DE EXTENSÃO ≤ 15 PONTOS SUBTOTAL 8 =  

 

MONITORIAS 
(últimos cinco anos – acrescentar linhas se necessário) 

Pontuação (uso exclusivo da comissão) 
na área de concentração= 1,0 (por semestre); em área correlata: 0,5 (por semestre) 

Nº =  Valor obtido =  

Nº =  Valor obtido =  

Nº =  Valor obtido =  

PONTUAÇÃO TOTAL EM MONITORIA SUBTOTAL 9 =  

 

ORIENTAÇÕES NA GRADUAÇÃO 
(últimos cinco anos – acrescentar linhas se necessário) 

Pontuação para orientação em estágio e monitoria (uso exclusivo da comissão) 
na área de concentração= 1,0 (por semestre); em área correlata: 0,5 (por semestre) 

Nº = Nome do Aluno:  Atividade: Estágio ou Monitoria Valor obtido =  

Nº = Nome do Aluno:  Atividade: Estágio ou Monitoria Valor obtido =  

PONTUAÇÃO TOTAL EM ORIENTAÇÃO NA GRADUAÇÃO ≤ 10 PONTOS SUBTOTAL 10 =  

 

PARTICIPAÇÃO EM BANCAS EXAMINADORAS 
(últimos cinco anos – acrescentar linhas se necessário) 

Banca de concurso para docentes 

Pontuação (uso exclusivo da comissão) 
na área= 2,0; em área correlata: 1,0 

Nº = Nome do Candidato:  Disciplina:  Valor obtido =  

Nº = Nome do Candidato:  Disciplina:  Valor obtido =  
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Banca de relatório final de curso 

Pontuação (uso exclusivo da comissão) 
na área= 1,0; em área correlata: 0,5 

Nº = Nome do Aluno:  Área:  Valor obtido =  

Nº = Nome do Aluno:  Área:  Valor obtido =  

PONTUAÇÃO TOTAL PARA PARTICIPAÇÃO EM BANCAS EXAMINADORAS ≤ 12 PONTOS SUBTOTAL 11 =  

 

 


