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EDITAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

ESCOLA DE AGRONOMIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONEGÓCIO

 
 

EDITAL Nº 01/2022 – PPGAGRO/UFG

 

EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONEGÓCIO – PÓS-
DOUTORADO – CHAMADA PÚBLICA CAPES Nº 18/2020

 

 

1. Segundo os princípios norteadores do Programa de Desenvolvimento da Pós-graduação - Apoio aos
Programas de Pós-graduação em Consolidação, indicados na Chamada Pública CAPES Nº 18/2020, o
Programa busca o envolvimento de estudantes de pós-graduação em projetos de interesse do
agronegócio no estado de Goiás, mediante parcerias entre diferentes Programas de Pós-Graduação
(PPGs). Nesse Programa, ao estudante selecionado no presente edital, mediante matrícula como aluno
regular, será concedida bolsa para desenvolver projeto de pesquisa. A duração da bolsa de Pós-
Doutorado é de 12 (doze) meses, conforme o Edital CAPES No 18/2020. O pós-graduando selecionado
como bolsista deverá ter dedicação integral às a�vidades do programa de pós-graduação e não possuir
vínculo emprega�cio de qualquer natureza.

 

 

2. Do público

 

2.1. Poderão par�cipar do Processo Sele�vo todos os portadores de Diplomas de Doutorado
devidamente reconhecidos e/ou recomendados pela CAPES/MEC, na área de Economia, Economia Rural,
Economia Aplicada, Administração, Administração Rural, Sociologia Rural, Agronomia, Engenharia e
Tecnologia de Alimentos, Engenharia Florestal, Ciências Ambientais bem como concluintes de Doutorado,
desde que comprovem a conclusão do referido curso, em data anterior à matrícula no Programa de Pós-
Graduação. A ausência de tal documentação implica em impedimento da matrícula e, dessa forma, o
candidato perderá o direito à vaga.

2.2. Os portadores de �tulos ob�dos no exterior deverão apresentar documento de
revalidação/reconhecimento do mesmo no Brasil somente se �verem visto permanente e/ou vínculo
emprega�cio no país.

2.3. Em conformidade com a Resolução CEPEC/UFG Nº 1403/2016, para estudantes estrangeiros, que não
sejam residentes permanentes no Brasil, não há necessidade de revalidação ou reconhecimento do �tulo
ob�do no exterior para fins de inscrição no processo sele�vo.
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3. Da vaga ofertada

3.1. Da vaga de Pós-doutorado

Será ofertada 1 (uma) vaga de Pós-Doutorado pelo PPG em Agronegócio

 

4. Das inscrições

 

4.1. As inscrições deverão ser realizadas no período de 21 a 30/01/2022. Não será cobrada taxa de
inscrição.

4.2. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por meio do preenchimento do formulário
eletrônico, disponível em: h�ps://forms.gle/EeMCRDww35NZmXqs9 até o dia 30/01/2022, às 17 horas
(horário de Brasília), constando a versão eletrônica ou digitalizada dos seguintes documentos:

a) Carteira de Iden�dade e CPF. No caso de candidatos estrangeiros enviar cópia do Passaporte, do RNE
ou documento equivalente;

b) Histórico Escolar do curso de Doutorado;

c) Diploma do curso de Doutorado (frente e verso), ou documento equivalente que comprove que o
candidato está apto a concluir o curso de Doutorado até a data da matrícula no curso de Pós-Doutorado;

d) Curriculum Vitae Plataforma La�es;

e) Documentos comprobatórios das a�vidades constantes no formulário de currículo padronizado
referentes aos úl�mos 5 anos: 2016 a 2021. Os documentos originais poderão ser solicitados, se
necessário;

f) Plano de trabalho e cronograma de a�vidades para desenvolvimento de a�vidades relacionadas à
pesquisa que relacione ao menos 2 linhas de pesquisa do PPG (1-Agricultura Familiar e o Agronegócio; 2-
Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional; 3- Compe��vidade e Gestão do Agronegócio) e dentro do
tema “Consolidação da cadeia do agronegócio em Goiás” com vistas ao fortalecimento, ambientalmente
sustentável, do agronegócio no Estado de Goiás;

g) Uma cópia de três trabalhos acadêmicos mais relevantes dos úl�mos 5 anos à escolha do candidato.
São válidos: (i) ar�gos publicados; (ii) capítulos ou livros publicados; (iii) partes de tese de doutorado
concluída; (iv) partes de tese de doutorado em andamento; (v) outros;

h) Proposta de disciplina para o PPGAGRO que será ministrada pelo candidato contemplando 32 horas
totais (2 horas semanais);

i) data aproximada e �tulo provisório de ao menos um seminário de pesquisa a ser apresentado no PPG;

j) Declaração de dedicação em tempo integral às a�vidades a serem desenvolvidas no período;

k) Se possuírem vínculo emprega�cio deverão apresentar comprovação de afastamento da ins�tuição de
origem, por período compa�vel com o prazo de vigência de realização do Pós – Doutorado.

 

4.3. Será indeferida a inscrição com documentação incompleta.

 

4.4. As informações fornecidas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do(a) candidato(a),
podendo ser indeferida a inscrição daquele que não �ver formação nas áreas definidas no Quadro 1, bem
como daquele que não preencher o formulário de forma completa, incluir documentação ilegível e, ou,
que fornecer dados comprovadamente inverídicos.

https://forms.gle/EeMCRDww35NZmXqs9%20
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4.5. Os documentos requeridos deverão ser inseridos no formulário eletrônico de inscrição, disponível
em: h�ps://forms.gle/EeMCRDww35NZmXqs9, em arquivo único, no formato PDF, na ordem solicitada
no item. Para acessar o formulário, o(a) candidato(a) deverá realizar login em uma conta Google.

4.6. Após o envio do formulário eletrônico, o(a) candidato(a) receberá um e-mail automá�co com a cópia
de sua resposta, que corresponderá ao seu comprovante de inscrição.

4.7. Caso o(a) candidato(a) faça mais de um upload, é considerado apenas o úl�mo arquivo enviado. Os
demais são excluídos automa�camente.

4.8. As inscrições enviadas após às 17 horas (horário de Brasília) do dia 30/01/2022 não serão
homologadas.

4.9. Em caso de dúvida, o contato deverá ser feito exclusivamente pelo e-mail agronegocio.agro@ufg.br,
indicando como assunto [dúvida edital Apoio PPGs Pós-doc - Nome do candidato].

4.10. A homologação das inscrições compete às respec�vas Comissões de Seleção do Programa de
Desenvolvimento da Pós-graduação - Apoio aos Programas de Pós-graduação em Consolidação-UFG e
será realizada por meio de avaliação documental, após o término das inscrições, conforme cronograma
disposto no item 6 deste Edital.

4.11. O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no dia 31/01/2022, no site
h�ps://ppgagro.agro.ufg.br/.

 

5. Do processo sele�vo

 

5.1. A Comissão de Seleção será formada por três docentes e será divulgada em 03/02/2022.

5.1.2. A Comissão de Seleção procederá à avaliação de cada uma das fases do Processo Sele�vo. O
candidato com inscrição homologada poderá alegar suspeição contra qualquer membro da Comissão de
Seleção, no prazo de 48 horas, conforme cronograma apresentado neste edital, formalizada em pe�ção
devidamente fundamentada e instruída com provas per�nentes, des�nada ao PPGAGRO, apontando uma
ou mais restrições estabelecidas nos Ar�gos 18 e 20 da Lei Nº. 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

5.1.2.1. Em caso de conflito de interesse (envolvendo relações de orientação acadêmica ou parentesco
até 2º grau) entre um candidato e algum membro da respec�va Comissão de Seleção, o membro da
banca não poderá par�cipar das avaliações do candidato em questão (sendo subs�tuído pelo membro
suplente).

5.2. A seleção constará de: a) Avaliação do Plano de Trabalho e b) Análise e avaliação do Curriculum
Vitae; ambas de caráter classificatório e peso 5 para cada item. A nota final será dada pela média
aritmé�ca das avaliações. A pontuação do currículo será feita segundo os critérios apresentados no
Anexo A.

 

 

6. ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA

 

Do bolsista exige-se:

I – Elaborar Relatório de A�vidades Anual a ser subme�do à aprovação do Programa de Pós-Graduação e
encaminhar Relatório Final em até 60 (sessenta) dias após o encerramento da respec�va bolsa;

II – Dedicar-se integralmente às a�vidades do projeto;

V – O Pós – Doutorando deverá exercer a�vidades de ensino em curso de Pós-Graduação e/ou de
Graduação, na UFG, a serem definidas com o supervisor responsável, em conformidade com a
Regulamentação da UFG.

https://forms.gle/EeMCRDww35NZmXqs9%20
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7. Cronograma

Publicação do EDITAL Nº 01/2022 20/01/2022
Prazo para impugnação do edital 21 e 22/01/2022
Resultado das solicitações de impugnação do edital 24/01/2022
Período de inscrições (envio de formulário e documentos) 21 a 30/01/2022
Resultado preliminar da homologação das inscrições e divulgação da
Comissão de Seleção 31/01/2022

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da
homologação das inscrições e/ou contra a Comissão de Seleção 01 e 02/02/2022

Resultado final da homologação das inscrições e divulgação final da
Comissão de Seleção 03/02/2022

Seleção 04 e 07/02/2022
Resultado preliminar da seleção 08/02/2022
Prazo para interposição de recurso contra o resultado da seleção 09 e 10/02/2022
Resultado Final do Processo Sele�vo 11/02/2022
Matrículas do(a) candidato(a) aprovado(a) 14/02/2022
 
 
 
ANEXO A
 
ITEM PONTUAÇÃO

1. Experiência em Pesquisa  

1.1. PIBIC/PIVIC (pontos por semestre) 5
1.2. Monitoria (pontos por disciplina) 5
1.3. Par�cipação em pesquisa com financiamento (máximo 10 pontos) 5
1.4. Coordenação de Pesquisa com financiamento 10
  

2. Produção Intelectual  

2.1. Ar�go em periódico cien�fico com corpo editorial 20
2.2. Resumo em periódico cien�fico com corpo editorial 10
2.3. Trabalho completo em anais de Congresso Cien�fico 10
2.4. Resumo de trabalho em anais de Congresso Cien�fico 5
2.5. Pôster em Congresso Cien�fico 5
2.6. Apresentação oral em Congresso Cien�fico (não cumula�vo com itens 2.3, 2.4 e 2.5) 5
  

3. A�vidade profissional  

3.1. Magistério Superior na área (pontos por ano, máximo de 30 pontos) 5
3.2. A�vidade profissional vinculada à área (pontos por orientação, máximo de 30 pontos) 5
3.3. Orientação de alunos de graduação (pontos por orientação, máximo de 30 pontos) 5
3.4. Orientação de alunos de pós-graduação lato sensu (pontos por orientação, máximo de 30
pontos) 5

 

Documento assinado eletronicamente por Sybelle Barreira, Coordenadora de Pós-Graduação, em
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20/01/2022, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2637966 e
o código CRC 39A62B9D.

Referência: Processo nº 23070.002887/2022-66 SEI nº 2637966

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

