
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE AGRONOMIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM GENÉTICA E MELHORAMENTO DE PLANTAS 
 

Escola de Agronomia – UFG 
Av. Esperança s/n, Campus Samambaia, Goiânia-GO, CEP: 74690-900 

Fone: (62) 3521-1687 – e-mail: pgmp.agro@ufg.br 
http://pgmp.agro.ufg.br/ 

 
EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO PARA ALUNO NÃO VINCULADO 

2º SEMESTRE DE 2019 

1. Informações gerais 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento 
de Plantas, da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás (PGMP-UFG), 
torna público o edital de seleção para aluno especial não vinculado em disciplinas ele-
tivas oferecidas no segundo semestre de 2019. 

O PGMP-UFG é recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) e pelo Ministério da Educação (MEC), recebendo, atualmente, o 
conceito 4 da Capes. Destina-se a profissionais com graduação nas áreas de Ciências 
Agrárias, Ciências Biológicas e afins. Tem como objetivo principal formar Geneticistas e 
Melhoristas de Plantas, oferecendo aos pós-graduandos uma formação científica de 
qualidade, voltada para a preparação de profissionais especializados, como pesquisadores 
e docentes que atendam às necessidades dos mercados de trabalho regional e nacional. 

2. Do Público 

Poderão participar do Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em 
Genética e Melhoramento de Plantas, alunos especiais não vinculados a PPGs da UFG 
portadores de Diplomas de cursos de Graduação (Ciências Agrárias, Ciências Biológicas ou 
áreas afins) 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 PGMP-UFG. 
 

3. Das Vagas 

Serão oferecidas vagas nas disciplinas eletivas conforme o quadro abaixo. As 
ementas das disciplinas seguem abaixo: 

Quadro 01. Oferta de vagas para alunos especiais por disciplina.  

Disciplina Carga Horária Vagas 

Genética 64h – 4 créditos 5 

Tópicos em Melhoramento de Plantas: Fisiologia Vegetal 64h – 4 créditos 2 
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Genética – EMENTA: Introdução à Genética. Estrutura e replicação do DNA. Expressão 

gênica. Mutação gênica e cromossômica. Bases citológicas da herança. Padrões de heran-

ça: monogênica, poligênica e extranuclear. Extensões da Genética Mendeliana. Mapea-

mento cromossômico. Aplicações da Genética. Noções de Genética de Populações e de 

Genética Quantitativa.  

Tópicos em Melhoramento de Plantas: Fisiologia Vegetal - EMENTA: Água e relações 
hídricas. Metabolismo primário de plantas. Fotossíntese. Respiração. Relações fonte-
dreno. Alocação e partição do Carbono. Hormônios e outros reguladores do metabolismo 
vegetal. Bases fisiológicas do estresse biótico e abiótico. Introdução ao metabolismo 
secundário e defesa das plantas. 

4. Da inscrição 

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. O candidato poderá inscrever-se em, no máximo, duas (2) discipli-
nas. 

4.1 Local e período de inscrição 

As inscrições para seleção serão realizadas no período de 15 a 26 de julho 2019, 
nos horários de 08h00min as 11h00min horas e das 13h00min às 16h00min horas, na 
Secretaria do PGMP, Escola de Agronomia da UFG, Av. Esperança s/n, Campus Samam-
baia, Goiânia – GO, CEP: 74690-900 (1ª casa a direita, após a guarita de entrada), mais 
informações pelo telefone 3521-1541. 

4.2 Documentação exigida 

a) Formulário de inscrição de aluno especial, devidamente preenchido, disponível no 
site https://pgmp.agro.ufg.br/p/2553-formularios ; 

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

c) Cópia da Carteira de Identidade ou, no caso de estrangeira/o, do Passaporte, do RNE 
ou documento similar; 

d) Cópia do título de eleitor, acompanhado da comprovação de quitação com a Justiça 
Eleitoral; 

e) Cópia do comprovante de quitação com o serviço militar para os homens, salvo se o 
candidato for estrangeiro; 

f) Cópia do Diploma de Graduação ou declaração de conclusão do Curso de Graduação 
até a data da matrícula; 

g) Cópia 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 e com documentos comproba-
tórios; 

i) Carta Proposta; 

O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no dia 29/07, 
no site do Programa: https://pgmp.agro.ufg.br/ e no Mural da Secretaria do Programa 
de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas. Não serão homologadas as 
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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 sersolicitados. 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 
12/08, no site do programa: https://pgmp.agro.ufg.br/ no Mural da Secretaria do Pro-
grama de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas. 

O candidato que apresentar apenas a declaração oficial de concluinte de curso 
de Graduação, emitida pela universidade de origem, caso seja selecionado, terá sua ma-
trícula condicionada à entrega da cópia autenticada, na secretaria do Programa, do Di-
ploma 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 alunoespecial. 

O cronograma das atividades está no ANEXO A. 

4.3 Roteiro da Carta Proposta 

A Carta Proposta deve conter:  

A) Cabeçalho com dados de identificação do candidato, indicação da disciplina e do pro-
fessor para os quais está se inscrevendo;  

B) Texto, em formato livre, mas necessariamente com os seguintes itens:  

a) apresentação da trajetória acadêmica/profissional até o momento, a partir do 
curso de graduação;  

b) argumentação de como os conteúdos do componente curricular escolhido po-
derá contribuir para o crescimento pessoal e para a qualificação profissional do candida-
to;  

c) apresentação de como o componente curricular escolhido pode contribuir para 
a elaboração de um possível projeto de pesquisa; 

C) A Carta Proposta deve limitar-se a um máximo de 02 laudas, compostas com fonte 12, 
espaço1,5. 

D) O candidato que se inscrever em duas disciplinas, deverá entregar duas Cartas propos-
ta, uma para cada disciplina. 

5. Do processo seletivo 

O material recebido será enviado ao professor da disciplina, que é o responsável 
pela seleção; A escolha dos candidatos, realizada pelo professor, terá como base unica-
mente o material enviado. Indica-se dedicar atenção especial à elaboração da Carta Pro-
posta e às informações no Currículo Lattes; 

Serão considerados critérios de avaliação do material: correção no uso da língua 
Portuguesa; relação da trajetória acadêmica/profissional do candidato com o conteúdo 
do componente curricular escolhido; clareza dos objetivos a serem alcançados pelo can-
didato ao cursar o componente curricular; o estabelecimento de relações entre futuras 
pretensões de pesquisa e o conteúdo do componente curricular escolhido; 

O docente da disciplina definirá cada candidato como “aceito” ou “não aceito”, 
cujo resultado será publicado no site do Programa: https://pgmp.agro.ufg.br/  e no Mu-
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ral da Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plan-
tas. 

As matrículas serão realizadas nos dias 15 a 19 de agosto de 2019, das 8h às 11h 
e das 13h às 16h, na Secretaria do PGMP. A documentação original exigida no item 4.2 
deverá ser apresentada para conferência no ato da matrícula. 

6. Considerações Finais 

A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para este processo se-
letivo contidas nos comunicados e neste edital. 

O candidato será eliminado do processo seletivo por burla ou tentativa de burla 
de quaisquer das normas definidas neste edital ou nos comunicados. 

O candidato não selecionado poderá providenciar a retirada de seus documen-
tos, apresentados na inscrição na secretaria do PGMP até 30 (dias) dias após a divulgação 
dos resultados finais. Findo este prazo, os documentos serão enviados para reciclagem. 

Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenadoria do PGMP da 
UFG. 

 

 

Goiânia, 15 de julho de 2019. 

 

 

Prof. Dr. Sérgio Tadeu Sibov 

Comissão de Seleção – Aluno Especial 2019/2 - PGMP/EA/UFG 
 

 
 
  



ANEXO A – CRONOGRAMA 

Etapa Data 

Período de inscrições  15/07 a 02/08/2019 

Divulgação da homologação das inscrições 05/08/2019 

Recurso do resultado da homologação das inscrições 06 e 07/08/2019 

Resultado final da homologação de inscrições 08/08/2019 

Resultado preliminar do processo seletivo 12/08/2019 

Recurso do resultado preliminar do Processo Seletivo 13 e 14/08/2019 

Resultado Final do Processo Seletivo 15/08/2019 

Matrícula 15 a 19/08/2019 

 

 


