
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DO SOLO 

RESOLUÇÃO 02/2014 PPGCS 

 

Regulamenta os critérios de inscrição, 
seleção e matrícula de pós-
graduandos do Programa de Pós-
graduação em Ciência do Solo - 
PPGCS. 

 
 
O colegiado do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo, no uso das suas atribuições 
constantes no Regimento Geral dos cursos de pós-graduação da UDESC (Resoluções 013 e 
033/2014 CONSEPE/UDESC), 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Aprovar a presente Resolução que regulamenta os critérios de inscrição, seleção e 
matrícula de pós-graduandos no âmbito do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo. 
 
Art. 2º Será admitida inscrição no Curso de Mestrado stricto sensu integrante do Programa aos 
portadores de diploma de Cursos de Graduação reconhecidos pelo MEC, cuja formação 
apresente afinidade com a área de Ciência do Solo. Para o Curso de Doutorado stricto sensu 
do Programa será admitida inscrição aos portadores de diplomas de Curso de Mestrado stricto 
sensu reconhecidos ou validados pela CAPES, cuja formação apresente afinidade com a área 
de Ciência do Solo. 
 
Parágrafo único - Excepcionalmente, poderão ser admitidos candidatos em área não 
relacionada diretamente à Ciência do Solo, desde que apresente um plano de trabalho 
compatível com os objetivos do Curso e concorde em submeter-se a um regime de adaptação, 
mediante matrícula em disciplinas de graduação ou de nivelamento, quando necessário, a 
critério do Colegiado 
 
Art. 3º Os candidatos aos Cursos integrantes do Programa de Pós-Graduação em Ciência do 
Solo deverão apresentar à Coordenação Geral do Programa, na época fixada pelo Edital de 
Seleção: 
 

a) Formulário de Inscrição devidamente preenchido; 
b) Histórico Escolar e Diploma de Graduação plena reconhecido pelo MEC para inscrições 
no Curso de Mestrado stricto sensu e Histórico Escolar e Diploma de Mestrado stricto 
sensu reconhecido pela CAPES para inscrições no Curso de Doutorado; 
c) Curriculum Lattes (conforme modelo do CNPq), devidamente comprovado; 
d) Três cartas de apresentação do candidato, lacradas, e enviadas por professores e/ou 
pesquisadores vinculados a instituições idôneas; 
e) Proposta de trabalho apresentando, de forma sucinta, o que pretende desenvolver no 
seu Projeto de Dissertação ou de Tese. 

 
Parágrafo Único: Poderão ser aceitas inscrições nos Cursos de Mestrado e Doutorado do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo, de candidatos que estejam cursando o 
último semestre de Cursos de Graduação ou que estejam no último semestre de Cursos de 

PG- Ciência do Solo

CAV/UDESC



Mestrado stricto sensu, respectivamente, devendo estas condições serem devidamente 
comprovadas. 
 
Art. 4º O processo de seleção será realizado por um Comitê de Seleção com base nos critérios 
gerais a seguir expostos: 

 
a) análise do Currículo Lattes; 
b) análise do desempenho escolar do candidato; 
c) desempenho na prova de conhecimentos; 
d) análise das cartas de apresentação; 
e) disponibilidade de professor orientador na área pretendida; 
f) manifestação por parte de um dos professores orientadores do Programa favorável à 
orientação do candidato; 
g) critérios gerais de seleção serão especificados no edital de inscrição e seleção de 
candidatos. 

 
Art. 5º O Colegiado homologará os resultados do processo de seleção dos candidatos ao curso 
pretendido e designará os Professores Orientadores para os respectivos candidatos 
selecionados. 
 
Parágrafo Único - A admissão de estudantes aos Cursos do Programa estará condicionada à 
capacidade de orientação do corpo docente. 
 
Art. 6º A matrícula dos candidatos selecionados será efetivada desde que sejam satisfeitas as 
seguintes condições: 

a) apresentação da documentação solicitada no Edital de Matrícula específico; 
b) declarar por escrito que aceita as disposições regimentais do Programa de Pós-
Graduação em Ciência do Solo. 

 
Art. 7º Poderá ser aceita a matrícula de aluno especial (matrícula em disciplina isolada) no 
Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo em no máximo 3 (três) disciplinas, com 
direito a atestado de freqüência e aproveitamento, mediante aprovação dos professores 
responsáveis pelas disciplinas e do Coordenador do Programa. 
 

Parágrafo Único - Os requisitos para matrícula como aluno especial (em disciplina 
isolada) são aqueles expostos no artigo 3, ítem b, ou em casos especiais, conforme o 
disposto no parágrafo 3o, do artigo 39 do Regimento Geral da Pós-Graduação Stricto 
Sensu da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. 
 
Art. 8º A presente resolução entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
Lages, 11 de novembro de 2014. 
 
Álvaro Luiz Mafra 
Coordenador do PPGCS 


