
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC 

Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV 

Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo - PPGCS 

EDITAL - no 03/2019/CAV - DE INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA 

PARA ESTUDANTES ESTRANGEIROS AO CURSO DE MESTRADO EM CIÊNCIA 

DO SOLO 

O Diretor Geral do Centro de Ciências Agroveterinárias – CAV, da Universidade do 

Estado de Santa Catarina - UDESC, conforme previsto no Regimento Geral da Pós-Graduação 

stricto sensu da UDESC e no uso de suas atribuições, resolve:  

Abrir inscrições e determinar procedimentos para seleção e matrícula para ingresso, no 

segundo semestre de 2019, no Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência 

do Solo (PPGCS).  

1 REQUISITOS DOS CANDIDATOS  

a) Não ser cidadão brasileiro, ainda que binacional, nem possuir genitor ou genitora 

brasileiros;  

b) Não possuir visto permanente no Brasil.   

c) Ter curso de graduação completo na área de Ciências Agrárias ou área afim;  

d) Não ter iniciado curso de Mestrado no Brasil;  

e) Não possuir formação anterior no nível de Mestrado;  

f) Ter Currículo Vitae em língua Portuguesa, Espanhola ou Inglesa; 

g) Ser financeiramente responsável pela passagem de vinda para o Brasil e por sua 

manutenção por no mínimo 60 dias até o recebimento da primeira mensalidade da bolsa 

disponibilizada pelo PPGCS; 

h) Ter aceite de um orientador do PPGCS;  

i) Declarar que tem aptidão para cursar disciplinas oferecidas em língua portuguesa. 

j) Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto imediatamente após aprovado pelo 

PPGCS.  

 

2  REQUISITOS DOS CANDIDATOS  

2.1 A inscrição será online, no endereço  http://www.cav.udesc.br/?idFormulario=155. 

2.2 O PPGCS não se responsabilizará por inscrições não recebidas por motivos de ordem 

técnica dos computadores, falhas na comunicação, ou outros fatores de ordem técnica que 

impossibilitem a transferência dos dados. 

2.3 Para a inscrição o candidato deverá anexar no formulário “online” as informações e 

documentos:  

a) Dados de identificação; 

b) Passaporte ou Identidade; 

c) Cópia do Diploma do curso de graduação; 

d) Histórico escolar de graduação;  

e) Currículo Vitae conforme padrão praticado no país de origem ou equivalente ao 

Lattes/CNPq (Brasil);  

f) Comprovantes das atividades desenvolvidas e descritas no Currículo Vitae; 

g) Proposta de pesquisa a qual pretende desenvolver (ANEXO I), vinculada a uma linha 

de pesquisa do PPGCS (http://www.cav.udesc.br/?id=795)  

http://www.cav.udesc.br/?idFormulario=155
http://www.cav.udesc.br/?idFormulario=155
http://www.cav.udesc.br/?id=795
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3 DOS ITENS FINANCIAVEIS 

3.1 São previstas até duas bolsas de estudo, preferencialmente do Programa de Bolsas de 

Monitoria de Pós-Graduação (PROMOP/UDESC), com valor mensal de R$ 1.500,00, 

aproximadamente U$ 390,00 (cotação de 05 de julho de 2019). 
3.2 O benefício mensal será concedido pelo prazo de 12 meses, renovável por mais 12 meses 

para os alunos que mantiverem conceito médio B nas disciplinas cursadas. Despesas com 

dependentes, deslocamentos (terrestre e aéreo), hospedagem, alimentação, assistência 

médica e odontológica, seguro saúde, entre outros serão de responsabilidade do 

candidato. O beneficiário não pagará mensalidade ou taxas para a UDESC durante seu 

curso. 

4 DAS VAGAS E DA SELEÇÃO  

4.1 Serão disponibilizadas até duas vagas, com base em análise e parecer emitido pela 

Comissão de Seleção do PPGCS.  

4.2 O processo de seleção será procedido pela Comissão de Seleção do PPGCS com base nos 

seguintes critérios:  

a) Perfil acadêmico do candidato, avaliado pelo Currículo Vitae;  

b) Análise da viabilidade de execução da proposta de trabalho de pesquisa; 

c) Disponibilidade de professor orientador na área de concentração pretendida;  

4.3 O resultado será analisado e homologado pelo Colegiado do PPGCS. 

 

5 DA MATRÍCULA  

5.1 Os candidatos selecionados deverão enviar para o e-mail ppgcs.cav@udesc.br, a 

confirmação de participação no curso pretendido, impreterivelmente, até o dia 04 de 

agosto de 2019.  

5.2 O candidato selecionado que não se manifestar, conforme o item 5.1, ou que não 

comparecer no prazo estabelecido será desclassificado.  

5.3 A matrícula deverá ser realizada na Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação do CAV-

UDESC em data a ser comunicada pelo Coordenação do PPGCS.  

5.4 Os candidatos selecionados deverão entrar em contato com seu orientador, antes da 

matrícula, para elaborar o Plano de Estudos e preencher o “Formulário de Autorização 

para Requerimento de Matrícula”.  

 

6 CRONOGRAMA  

Atividade  Data  

Data para submissão das inscrições  08 a 21 de julho de 2019 

Divulgação do Resultado no sítio 

http://www.cav.udesc.br/?id=813. (1) 

Até 29 de julho de 2019 

Início das atividades acadêmicas  05 de agosto de 2019.  

(1) O resultado poderá, eventualmente, ser comunicado aos inscritos através de e-mail.  

 

http://www.cav.udesc.br/?id=813
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7 DISPOSIÇÕES FINAIS  

7.1 Informações complementares poderão ser obtidas através dos endereços de e-mail:  

jackson.albuquerque@udesc.br (Coordenação do PPGCS);  

ppgcs.cav@udesc.br (Secretaria do PPGCS). 

7.2 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção ou pelo Colegiado do PPGCS.  

 

Lages, 05 de julho de 2019.  

 

 

 

 Clóvis Eliseu Gewehr  

Diretor Geral do CAV-UDESC  

 

 

  

mailto:jackson.albuquerque@udesc.br
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8 ANEXO I – PROPOSTA DE PESQUISA – 20 linhas 

 

CANDIDATO:  

 

LINHA DE PESQUISA: 

 

ORIENTADOR PREFERENCIAL:  

 

PROPOSTA DE PESQUISA: (máximo 3.000 caracteres com espaço) 

TÍTULO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


