SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO em Produ￣o VegetalEM PRODUÇÃO VEGETAL –  NÍVEL MESTRADO ACADÊMICO 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

A seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente Edital, objetiva o preenchimento, de até 20 (vinte) vagas do curso acima citado. Os candidatos deverão se enquadrar em uma das quatro linhas de pesquisa do curso: Cultivos em ambiente tropical úmido, Melhoramento de Plantas e Biotecnologia, Proteção de Plantas e Solos e Nutrição de Plantas em Ambiente Tropical Úmido.
 Podem candidatar-se profissionais portadores de diploma ou concluintes (no 2º semestre de 2010) de curso de graduação plena em Ci￪ncias Agr￡riasem Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e outras áreas de conhecimento consideradas afins à temática central do programa.
Das 20 vagas duas serão institucionais, abertas a docentes e demais funcionários do quadro efetivo da UESC.

DAS INSCRIÇÕES:

Período
De 13 de setembro a 28 de outubro de 2010

2.1. Documentação específica: 
·	Formulário de inscrição preenchido e assinado (Anexo I).
·	Proposta da pesquisa cientifica do candidato, compatível com as linhas de pesquisa do curso e com as especialidades dos docentes do curso. 
	Duas cartas de apresentação do candidato por profissionais da área, em especial ex-orientadores e ex ou atuais chefes imediatos. As cartas deverão ser enviadas ou entregues em envelope lacrado junto com a documentação.


As inscrições realizadas pelo serviço de encomendas (SEDEX ou similar) deverão ter data máxima de postagem de 28 de outubro de 2010.

As inscrições serão homologadas até 13/11/2010 e divulgadas na home page do PPGPV (http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/ppgpv/), sendo de inteira responsabilidade do candidato a obtenção desta informação.

Informações adicionais, bibliografia sugerida, modelos, etc., podem ser encontrados na home page http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/ppgpv/ 

DA SELEÇÃO: O processo de seleção constará das seguintes etapas:
Dia 26.11.2010, das 8h30 às 12h30, no PPGPV/ UESC.
Prova Discursiva (30% da nota) constando duas questões, sendo uma geral, sobre o tema central do programa e outra específica da linha de pesquisa escolhida. 

Prova de interpretação de textos em inglês na área de conhecimento do programa (não classificatória).
A partir do dia 08.12.2010
Divulgação do Resultado Final.


	Os candidatos aprovados serão selecionados por ordem decrescente das médias obtidas respeitando-se o número máximo de vagas e as prioridades estabelecidas. Os casos de empate serão decididos pela nota obtida na análise de prova escrita e currículo, nesta ordem.


DA AVALIAÇÃO:
Para cada candidato será atribuída uma nota correspondente à média dos pontos obtidos em cada item considerado, conforme abaixo:
                 
Etapa
Nota
Peso
Curriculum vitae
zero a dez
70%
Prova escrita
zero a dez
30%



INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS EM INGLÊS

Caso o discente alcance nota inferior a 7,0 (sete) na prova de interpretação de texto em inglês, ele deverá cursar e ser aprovado em disciplina de “Leitura, interpretação e redação de textos científicos em inglês”.


OBSERVAÇÕES:

Caso o candidato aprovado não compareça para matricular-se, será convocado o seguinte na ordem de classificação, por orientador.
 ANEXO I
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E AMBIENTAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUￇￃO VEGETALEM PRODUÇÃO VEGETAL -  MESTRADO
FICHA DE INSCRIÇÃO


SELEÇÃO MESTRADO 

TURMA: 2011
Número da Inscrição

_______________

LINHAS DE PESQUISA
(Indique duas opções em ordem de prioridade)
__ Cultivos em Ambiente Tropical Úmido 
__Melhoramento de Plantas e Biotecnologia
__Proteção de Plantas
__Solos e Nutrição de Plantas em Ambiente Tropical Úmido



Venho requerer ao Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da Universidade Estadual de Santa Cruz, minha inscrição para o exame de seleção, nas linhas de pesquisa indicadas.

Nome completo:


RG:

Data de emissão:

Org. Expedidor/UF:
CIC/CPF:

Data de nascimento:

Naturalidade:
Nacionalidade:

Estado Civil:
Sexo:
Passaporte:

Título de eleitor:

Seção:
Zona:
Cônjuge:

Filiação:

   Pai:  _____________________________________________________________________________
   Mãe:________________________________________________________________________
Endereço residencial:

Bairro:

Cidade:
UF:
CEP:
Cx. Postal
E-mail:

Telefone(s): DDD
Fax:
Pessoa para contato urgente (Tel.):

Possui vínculo empregatício ?
(   ) SIM              (   )NÃO
Empresa / Instituição:

Endereço Profissional:



Telefone(s):DDD

Cidade:

Bairro:
UF:

Cargo/Função:


Tempo de Serviço:
E-mail:
Situação funcional pretendida ou provável durante o curso: 
 (     ) Licenciado (     ) Afastado sem vencimentos (     ) Outros/Especificar _____________________

Bolsa: 
1)	Se tiver vínculo empregatício com alguma Instituição de Ensino Superior, terá Bolsa CAPES? 
(   ) SIM   (   ) NÃO
2)	Pretende candidatar-se a Bolsa de Demanda Social (DS) da CAPES, CNPq ou FAPESB ? 
(   ) SIM   (   ) NÃO
3)	O orientador escolhido concorda em solicitar Bolsa à FAPESB OU CNPq ?
(   ) SIM    (   ) NÃO
Curso de Graduação (Área):

Instituição:


UF:
País:
Ano de Conclusão:




             ___________, ______ de ____________ de              .


_________________________________________
Nome e Assinatura do Candidato




