
  

Ministério da Educação 
Universidade Federal de Campina Grande 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
Programa de Pós-Graduação em Sistemas Agroindustriais – PPGSA 
 

 

EDITAL PRPG 05/2019 
 

Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar 
 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Sistemas Agroindustriais 

(PPGSA), com base na Resolução 03 de 2016 da Câmara Superior de Pós-Graduação da UFCG, e da Resolução Nº 

01/ 2015, que regulamenta o PPGSA, modalidade Acadêmica, torna público aos interessados o período de 

inscrições para seleção de candidaturas para Mestrado.  

 

1. Das Disposições Gerais 

 As inscrições serão realizadas de 11 a 14 de Março de 2019, no Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da 

UFCG, Campus de Pombal. 

O processo seletivo ocorrerá conforme o cronograma apresentado a seguir: 

ETAPA DATA 

Lançamento do Edital 21 de Fevereiro de 2019 

Período de inscrição 11 a 14 de Março de 2019 

Homologação das inscrições 18 a 20 de Março de 2019 

Data limite para Recurso 20 a 21 de Março de 2019 

Divulgação dos classificados para a etapa de provas 22 de Março de 2019 

Período de realização da Prova específica por linha 25 de Março de 2019 

Divulgação dos resultados da Prova específica por linha A partir 27 de Março de 2019 

Data limite para Recurso (Prova específica por linha) 27 a 29 de Março de 2019 

Resultado Final de RECURSOS (Prova especifica por linha) 01 de Abril de 2019 

Análise curricular 02 a 04 de Abril de 2019 

Recursos (análise curricular) 08 a 09 de Março de 2019 

Resultado final de recursos (análise curricular) A partir de 10 de Abril de 2019 

Resultado FINAL A partir de 17 de Abril de 2019 

Período de matrícula 06 de Agosto de 2019 

Início provável das aulas 07 de Agosto de 2019 

 
(*) Não haverá expediente externo (atendimento ao público) na secretaria do PPGSA nos dias 4, 5 e 6 de 
março de 2019. 

 



2. Das Inscrições 

Estão habilitados à inscrição os candidatos portadores de diploma de curso de nível superior (ou certificado de 

conclusão) ou que estejam aptos a obtê-lo até o último dia de matrícula do período 2019-1, de acordo com o 

calendário anual 2019 do PPGSA. No ato da inscrição deverão ser entregues os seguintes documentos:  

 

I - Cópia do diploma de Graduação ou documento equivalente ou declaração de provável 
formando; 
II - Cópia do Histórico Escolar da Graduação; 
III - Curriculum (anexo I), com cópia dos documentos comprobatórios; 
IV - Formulário de inscrição em modelo próprio, devidamente preenchido, acompanhado de 
uma fotografia 3x4cm recente (anexo II); 
V - Cópia do CPF; 
VI - Cópia da carteira de identidade para os candidatos brasileiros ou do registro geral de 
estrangeiro, quando for o caso; 
VII – Proposta de trabalho (anexo III). 

 

3. Da Comissão de Seleção 

Profª. Drª. Alfredina dos Santos Araújo - Coordenadora do PPGSA 
Profª. Drª. Adriana Silva Lima 
Prof. Dr. Everton Vieira da Silva 
Prof. Dr. Franciscleudo Bezerra da Costa 
Profª. Drª. Jussara Silva Dantas 
Prof. Dr. Manoel Móises Ferreira de Queiroz 
Profª. Drª. Mônica Tejo Cavalcanti 
Profª Drª Roberlucia Araujo Candeia 
Profª. Drª. Rosilene Agra da Silva 

 

04. NÚMERO DE VAGAS 

Para o processo seletivo as vagas de Mestrado modalidade acadêmico estarão distribuídas nas seguintes linhas de 

pesquisa: 

Área de Concentração – Ciência e Tecnologia Agroindustriais 

  I – Linha de Pesquisa – Sistemas Agropecuários – 5 vagas 

II - Linha de Pesquisa – Sistemas Agroalimentares/Biotecnologicos – 5 vagas 

 

Área de Concentração – Ciência e Tecnologia Ambiental 

III – Linha de Pesquisa – Agroecologia e Sustentabilidade Ambiental – 5 vagas  

IV - Linha de Pesquisa – Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental – 5 vaga 

 

A classificação dos candidatos será feita por ordem decrescente da nota obtida, por linha de pesquisa na qual o 

candidato se inscreveu, até completar o número de vagas disponíveis para cada linha de pesquisa. 

 

I – Se houver (em) desistência(s) de candidato(s) classificado(s) será(ão) chamado(s) o(s) candidato(s) da 
mesma linha de pesquisa, seguindo a ordem decrescente da pontuação. 

http://www.ccta.ufcg.edu.br/index.php?action=view_page&page=220
http://www.ccta.ufcg.edu.br/index.php?action=view_page&page=577
http://www.ccta.ufcg.edu.br/index.php?action=view_page&page=260
http://www.ccta.ufcg.edu.br/index.php?action=view_page&page=289
http://www.ccta.ufcg.edu.br/index.php?action=view_page&page=248


  II– Em caso de empate de pontuação para o preenchimento da última vaga em uma linha de pesquisa, 
assumirá a vaga o candidato de maior idade. 

 

Art. 1º Serão ofertadas 20 (vinte) vagas no Mestrado, para as linhas de pesquisa. 

1. A lista dos/as classificados/as obedecerá ao limite máximo de vagas previstas neste edital e a capacidade 

de orientação de cada professor/a integrante do corpo docente, conforme as normas da CAPES e 

Resolução do PPGSA; 

2. O limite máximo de vagas não será alterado para o processo seletivo de que trata este Edital. 

Somente ingressarão no PPGSA os/as candidatos/as aprovados/as. 

No ato da inscrição o/a candidato/a deverá optar por uma das linhas de pesquisa definidas no Anexo I. 

As inscrições para o processo seletivo de que trata este Edital serão realizadas conforme o Cronograma deste 

Edital. 

As vagas poderão não ser preenchidas caso os candidatos não atinjam a pontuação mínima estabelecida pela 

comissão de seleção durante o processo seletivo. 

No caso do não preenchimento das vagas ofertadas, o PPGSA/UFCG poderá publicar um novo edital para o 

processo seletivo. Poderão inscrever-se para a seleção ao Programa de Pós-Graduação em Sistemas 

Agroindustriais, portadores de diploma de cursos de nível superior nas áreas de concentração, ou áreas afins ao 

Programa. 

Se, na época da inscrição, o candidato ainda não houver concluído o curso de graduação, deverá apresentar 

documento comprovando estar em condições de concluí-lo antes de seu ingresso no PPGSA. 

 

5. Do Local das Inscrições 

No prazo estabelecido, as inscrições poderão ser feitas via Correios (Sedex), com postagem até o dia 14 de março 

de 2019. 

O candidato, ou seu representante, fará a solicitação de inscrição em requerimento específico (ficha de inscrição 

em anexo), todas as inscrições deverão ser realizadas via Protocolo da UFCG, situado no prédio da administração 

/ CCTA / UFCG, Campus Pombal, situado a Rua Jairo Feitosa, 1770 – Bairro dos Pereiros, Pombal – PB, CEP – 

58.840-000, dentro do prazo estipulado neste Edital, mediante apresentação da documentação relacionada no 

item 07. 

  No caso de inscrição via correios (sedex), o pedido deve ser endereçado à:  

 

Coordenação do Mestrado em Sistemas Agroindustriais - PPGSA Centro de Ciências e Tecnologia 
Agroalimentar Universidade Federal de Campina Grande/Campus Pombal 
Rua Jairo Vieira Feitosa, 1770. Bairro dos Pereiros. 58.840-000, Pombal-PB. 

 

6. Da Seleção 

A seleção dos candidatos inscritos no PPGSA para o Mestrado Acadêmico estará a cargo da Comissão de Seleção e 

será realizada por processo classificatório, que consistirá da Prova especifica por linha (peso 40%), Avaliação do 



Curriculum (peso 40%), Proposta de DISSERTAÇÃO (peso 10%) e do Histórico Escolar (CRA) (peso 10%). Serão 

avaliadas a formação e o desempenho acadêmico do candidato, sua participação em atividades de ensino, 

pesquisa e extensão e estágios, além da produção científica. A avaliação consistirá na análise e pontuação das 

provas e dos documentos comprobatórios apresentados pelo candidato no ato da inscrição, segundo os critérios 

estabelecidos neste Edital e seus anexos, disponíveis no sítio da internet - página do PPGSA, aviso: Só serão 

avaliados os currículos que estiverem no modelo exigido pelo Programa de Pós-Graduação, disponível neste 

edital (Anexo I). 

 

7. Do Resultado 

O resultado da análise referente ao processo seletivo, conforme descrito nos itens 04, 05 e 06, será divulgado 

eletronicamente na página do CCTA (www.ccta.ufcg. edu.br), no link da Pós-Graduação – Sistemas Agroindustriais, 

a partir do dia 10 de Abril de 2019. O resultado final da classificação dos candidatos, por linha de pesquisa, será 

divulgado a partir do dia 17 de Abril de 2019. 

 

8. Das Matrículas 

A realização das matrículas dos candidatos classificados será nos dias 22 a 24 de Abril de 2019, na Secretaria do 

PPGSA no horário de 08h00 às 12h30min. 

 

9. Do Início das Aulas 

O início das aulas será em 07 de Agosto de 2019. 

 

A homologação da inscrição de cada candidato pela Comissão de Seleção está condicionada ao recebimento de 

toda a documentação exigida até a data final do prazo de inscrição. 

Para maiores informações os interessados poderão entrar em contato com a Coordenação do Programa de Pós 

Graduação em Sistemas Agroindustriais na Coordenação do Mestrado em Sistemas Agroindustriais - PPGSA. 

 

10. DESCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

 

10.1 O processo seletivo a que se refere este edital será realizado em 03 (três) etapas: 

 

Etapa 1: Prova especifica por linha será eliminatória (peso 40%) 

 

A prova presencial do candidato será elaborada e aplicada por uma banca constituída pelos membros das 

subcomissões de avaliação de cada linha de pesquisa. Os candidatos que não realizarem a prova receberão 

nota ZERO nesta etapa. 

 A prova será composta de questões discursivas 

http://www.ccta.ufcg.edu.br/


 A prova versará sobre temas que permitam avaliar o conhecimento específico de interesse do/a 

candidato/a, a redação, articulação e análise crítica de acordo com a Linha de pesquisa escolhida. 

 A prova será identificada exclusivamente pelo número de inscrição, não sendo permitido ao/a 

candidato/a qualquer tipo de assinatura ou marca que permita a identificação. 

 As provas serão aplicadas no dia 25 de Março de 2019 às 08:00 hrs com duração máxima de 04 

horas e término as 12:00 horas. 

 

Etapa 2: Avaliação do Currículo (C) (peso 40%)  

 A comissão de seleção avaliará os Currículos (C) conforme o Anexo I deste edital. Somente serão 

pontuados os itens que apresentarem documentação comprobatória apresentada na sequência em que é 

citada no Anexo I. 

Qualquer informação não verdadeira implicará em cancelamento da inscrição. A nota do currículo será 

normalizada entre os candidatos de forma que a nota varie de zero (0,0) a dez (10,0) pontos. Serão 

selecionados para a Etapa 3 do processo seletivo os candidatos melhores classificados na avaliação do 

Currículo (C) na razão de até 3 (três) vezes o número de vagas ofertadas para cada linha de pesquisa e 

atendendo a nota mínima estabelecida pela comissão de seleção. 

A seleção será coordenada por uma Comissão de Seleção composta por um representante de cada linha de 

pesquisa e pela coordenadora do PPGSA e designada pelo Colegiado do Programa. 

  

Etapa 3: Proposta de DISSERTAÇÃO (peso 10%) 

 

Para cada um dos itens será atribuída, por cada um dos membros da submissão de seleção, uma nota 

variando de zero (0,0) a dez (10,0) pontos. A nota final será obtida pela média simples das notas atribuídas 

pelos membros da subcomissão de seleção. 

 

10.2 A Média Final (MF) dos candidatos classificados será obtida através do somatório das notas dos quatro 

itens (Prova, Currículo, Proposta de Dissertação e histórico escolar), obedecendo a seguinte ponderação para 

ambos os cursos: 

Prova especifica por linha (peso 40%) 
Currículo (C): (peso 40 %) 
Proposta de Dissertação (PD): (peso 10 %) 
Histórico escolar: (peso 10 %) 

 

11. DA BANCA DO PROCESSO SELETIVO  

Preferencialmente, a correção das provas discursivas e a análise de projetos de pesquisa serão feitas por, pelo 

menos, 2 (dois) examinadores de cada linha de pesquisa. 

As bancas examinadoras não poderão ser formadas por servidor/a ou terceiro/a que, em relação ao/à 

candidato/a: i – seja cônjuge, companheiro/a ou parente consanguíneo/a ou afim, em linha reta ou colateral, 



até o terceiro grau; ii – esteja litigando judicial ou administrativamente com candidato/a ou respectivo/a 

cônjuge ou companheiro/a. 

Em caso de empate na avaliação dos/as candidatos/as, os critérios de desempate obedecerão à seguinte 

ordem: a) Maior nota na primeira etapa (prova); b) Maior nota na segunda e terceira etapa (análise do projeto 

de pesquisa, do Currículo). 

 

12. DOS/AS CANDIDATOS/AS 

Os/As candidatos/as aprovados/as devem realizar a matrícula no curso de Mestrado conforme o calendário. A não 

realização da matrícula no prazo implica a perda da vaga.  

Os/As candidatos/as não aprovados/as em cada etapa do processo seletivo poderão interpor recurso 

administrativo.  

 

- O prazo para interposição de recurso contra os resultados preliminares está disponível no cronograma 
deste Edital e começará a contar a partir da disponibilização, ao/à candidato/a, de sua prova e da ficha de 
avaliação elaborada pela banca.  
- As datas de divulgação dos resultados preliminares e as datas para interposição de recursos estão 
divulgados no Cronograma deste Edital. 

 

Não será fornecido ao/à candidato/a qualquer documento comprobatório de aprovação no processo seletivo, 

valendo para esse fim, a homologação publicada.  

Será excluído/a da lista de aprovados/as o/a candidato/a que: a) Não comparecer em uma das etapas do 

Processo Seletivo. b) Não apresentar os documentos exigidos no prazo estipulado pelo PPGSA. c) Não atender a 

qualquer convocação do PPGSA.  

É de inteira responsabilidade do/a candidato/a interpretação deste Edital, bem como o acompanhamento da 

publicação de todos os atos, instruções e comunicados ao longo do período em que se realiza este Processo 

Seletivo, não podendo deles alegar desconhecimento. 

http://ccta.ufcg.edu.br/index.php?action=view_page&page=335   

Se o/a candidato/a necessitar de declaração de participação no Processo Seletivo deverá dirigir-se à Secretaria 

do PPGSA no dia da realização de prova e a referida declaração somente será entregue no dia e imediatamente 

após a realização da prova, durante o horário de expediente da secretaria. 

 A qualquer tempo poderá ser anulada a inscrição do/a candidato/a se for verificada falsidade e/ou 

irregularidade nas declarações e/ou documentos apresentados.  

Os/As candidatos/as aprovados/as terão o prazo máximo de 24 meses para conclusão do curso, a partir da data 

da matrícula, conforme  Resolucao 20/2010. 

 

13. DO RESULTADO FINAL 

1. As listas de classificados será  divulgada no endereço eletrônico www.ccta.ufcg.edu.br. Não serão 

fornecidas informações sobre o resultado por telefone ou e-mail. 

http://ccta.ufcg.edu.br/index.php?action=view_page&page=335
http://ccta.ufcg.edu.br/admin.files.action.php?action=download&id=211


 

2. Estarão aptos a efetuar matrícula somente aqueles candidatos que preencherem o número de vagas 

oferecidas nos termos do previsto no Item 4 deste Edital. Os demais candidatos poderão compor lista de 

espera, sendo convocados para o aproveitamento de eventuais futuras vagas. Não há, entretanto, nenhum 

compromisso do PPGSA/UFCG quanto à convocação desses candidatos. A lista de espera perderá 

automaticamente a sua validade após publicação de um novo edital para o processo seletivo. 

 

3. Caso ocorram desistências de candidatos aptos a efetuar matrícula, os demais candidatos classificados 

poderão ser chamados a ocupar as vagas remanescentes, sendo respeitada a ordem de 

classificação. 

 

4. O candidato que não se matricular até o término do período de matrícula será considerado como 

desistente. 

 

14. DAS BOLSAS 

A aprovação do candidato no processo seletivo não garante a concessão de bolsa de estudo. O número de 

bolsas dependerá da liberação das mesmas pelas agências de fomento. 

A distribuição de bolsas será realizada de acordo com seleção específica (edital para seleção de possível 

bolsista). 

 

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não será cobrado qualquer valor a título de inscrição ou mensalidade, o MESTRADO  de que trata este edital é 

gratuito.  

Para a conclusão do MESTRADO é necessário apresentar a certificação em prova de suficiência em língua 

estrangeira em inglês. Esta certificação deve ter sido realizada no máximo em 2018 ou durante o curso do 

MESTRADO, desde que o documento comprobatório seja entregue até o exame de qualificação.  

Os editais, portarias, avisos, comunicados e quaisquer outros expedientes relacionados a este processo 

seletivo, assim como os resultados de cada etapa, serão veiculados cumulativamente, no endereço eletrônico 

do PPGSA, e terão sua versão impressa afixada em quadro de avisos nesta Secretaria. NÃO SERÃO 

INFORMADOS RESULTADOS POR OUTRA VIA.  

Casos omissos não previstos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado do PPGSA, de acordo com a resolução 

vigente. 

O horário de referência para este Edital será o horário oficial de Brasília, de acordo com o Observatório 

Nacional, disponível no serviço telefônico 130. 

O candidato, ao apresentar a documentação requerida, é responsável pela veracidade de todas as informações 

prestadas. 



Todos os itens deste edital devem ser cumpridos na sua totalidade sob a pena de não homologação da 

inscrição. 

Cada candidato apto a efetuar matrícula deverá apresentar na Secretaria do PPGSA, no ato da mesma, a 

documentação original comprobatória relativa à documentação enviada durante a inscrição neste processo 

seletivo. 

Os candidatos poderão entrar em contato com a Secretaria do PPGSA, no endereço abaixo: 

 

PPGSA/CCTA/UFCG 
Rua Jairo Vieira Feitosa, 1770. Bairro dos Pereiros. 58.840-000, Pombal-PB. 
CEP: 58.840-000. Fone: (83) 34314094 
E-mail: ppgsa@ccta.ufcg.edu.br 
Site: http://www.ccta.ufcg.edu.br/index.php?action=view_page&page=332 

 

 

 

Campina Grande, 21 de fevereiro de 2019. 

 

 

Benemar Alencar de Souza 

Pró-Reitor de Pós-Graduação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PPGSA CENTRO DE CIENCIA E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR 
PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS 
 

ANEXO I 
 

CANDIDATO: _____________________________________________________________________________ 
  INSCRIÇÃO: _____________________________ Área _______Linha de Pesquisa ____________________ 

 
 

GRUPO I – FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 

 Página Pontuação Máxima Pontuação obtida 
(Comissão) 

1.1 GRADUAÇÃO: Informar conceito Enade 2017/2018 (http://portal.inep.gov.br/conceito-enade) 

1.1.1 Na área de interesse do programa (Ciências 
Agrárias e Ciências Ambientais, Engenharia I, 
Engenharia II e Ciências Biológicas – Capes) 

 até 30 pontos  

1.1.2 Em áreas afins (Ciências Exatas e da Natureza, 
Engenharias III e IV - Capes) 

 até 20 pontos  

1.1.3 Em outras áreas (Ciências da Saúde, Ciências 
Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Linguistica, 

Letras e Artes) 

 até 15 pontos  

1.2 ESPECIALIZAÇÃO 

1.2.1 Na área de interesse do programa  até 10 pontos  

1.2.2 Em áreas afins  até 5 ponto  

1.3 MESTRADO: Informar conceito Capes 

1.3.1 Na área de interesse do programa  (Ciências 
Agrárias e Ciências Ambientais, Engenharia I, 
Engenharia II e Ciências Biológicas – Capes) 

 até 10 pontos  

1.3.2 Em áreas afins (Ciências Exatas e da Natureza, 
Engenharias III e IV - Capes) 

 até 7 pontos  

1.3.3 Em outras áreas (Ciências da Saúde, Ciências 
Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Linguística, 

Letras e Artes 

 até 4 pontos  

TOTAL – GRUPO I  (Máximo 50 pontos)  

TOTAL NORMALIZADO – GRUPO I (preenchido pela 
comissão) 

 

 
 
 

GRUPO II – EXPERIÊNCIA/ATUAÇÃO PROFISSIONAL DE INTERESSE DO 
 

PROGRAMA (ÚLTIMOS CINCO ANOS) 
 

 Página Pontuação Máxima Pontuação obtida 
(Comissão) 

 

2.1 Atividades de Ensino  2,5 por semestre/ano letivo  
(Max 5,0 pontos) 

 

2.2 Participação em Programas de Monitoria  0,5 ponto por semestre 
(até 2,0 pontos) 

 



2.3 Participação em Programa de Educação Tutorial 
(PET), PIBID e Residência Pedagógica 

 2,0 ponto por Part. 
(Max 2,0 pontos) 

 

2.4 Participação em Programa de Iniciação Científica  5,0 ponto por Part. 
 

(Max 5,0 pontos) 

 

2.5 Participação em Programa de Extensão  5,0 ponto por Part. 
(Max 5,0 pontos) 

 

2.6 Outros (Empresa Júnior, Intercâmbio, 
Proficiência em idiomas, Organização de eventos, 
Experiência profissional) 

 1,0 por ano de Part. 
(Max 1,0 ponto) 

 

TOTAL – GRUPO II (Máximo 20 pontos)  

TOTAL NORMALIZADO – GRUPO II (preenchido pela 
comissão) 

 

 
 

 
GRUPO III – PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO PROGRAMA 

 
(ÚLTIMOS CINCO ANOS) 

 
 

 Página Pontuação Máxima Pontuação obtida 
(Comissão) 

 

3.1 Artigos completos publicados em periódicos (anexar cópia 
do artigo) 

 Max 10,0 pontos   

3.2 Trabalhos completos publicados em anais de congressos 
(além do certificado de apresentação é necessário anexar cópia 
do trabalho).. 

 0,5 ponto/trabalho  
(Max 4,0 pontos) 

 

3.3 Resumos simples publicados em anais de congressos  0,2 ponto/resumo 
(Max 2,0 pontos) 

 

3.4 Resumos expandidos publicados em anais de congressos  0,4 ponto/resumo 
(Max 3,0 pontos) 

 

3.5 Autor de livro publicado com ISBN.  2,5 pontos/Livro 
(Max 5,0 pontos) 

 

3.6 Capítulo de livro publicado com ISBN. 
 1,0 ponto/capítulo 

(Max 4,0 pontos) 
 

3.7 Patente depositada (máximo de 2 patentes) 
 1,0 ponto/patente 

(Max 2,0 pontos) 
 

TOTAL – GRUPO III (Máximo30 pontos)  

TOTAL NORMALIZADO – GRUPO III (preenchido pela comissão)  
a A pontuação dos artigos científicos será atribuída considerando o fator de impacto (FI) JCR (Journal of Citation 
Reports) do periódico e/ou a sua classificação no Qualis Capes na área objeto (linha de pesquisa do PPGSA) 
 
 
OBSERVAÇÕES  
 
 
 
 
 
 
 



GRUPO I – PONTUAÇÃO CONFORME ENADE 
 
Conceito 4,0 e 5,0 – 100% da pontuação 
Conceito 3,0 – 75% da pontuação 
Conceito 2,0 – 50% da pontuação  
Conceito 1,0 – 25% da pontuação 
 
GRUPO III – PONTUAÇÃO CONFORME QUALIS DOS ARTIGOS 
 

 Classificação no Qualis CAPES para a LINHA ao qual o aluno pretende concorrer. 
 

o A1 e A2: 2 pontos; 
 

o B1 e B2: 1,5 pontos; 
 

o B3 e B4: 1,0 pontos; 
 

o B5 e C: 0,5 pontos; 
 

o Inferior a C: 0,2 ponto. 
 
 

 A critério da Comissão de Seleção poderá ser utilizada a estratificação em termos do Fator de Impacto (FI) 
JCR (Journal of Citation Reports). 

 
 FI ≥ 3,20: 2 pontos 

 
3,2  FI ≥ 2,4: 1,5 pontos; 
2,4 FI ≥ 1,4: 1,0 pontos; 
1,4  FI ≥ 0,7: 0,5 pontos; 
0,7 FI ≥ 0,1: 0,2 pontos. 

 
CÁLCULO DA NOTA FINAL DO CURRÍCULO (CV) 

Grupo Pontuação Máxima 

I – Formação Acadêmica 50 pontos  

II – Experiência/Atuação Profissional  20 pontos 

III – Produção Cientifica   30 pontos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

 

   
FORMULÁRIO DE 
INSCRIÇÃO                             

              

Dados do Programa – Modalidade Acadêmica 

Áreas de Concentração:    Linhas de Pesquisa: 
               

 ( 
) Ciência e Tecnologia 
Agroindustrial   ( 

) Sistemas 
Agropecuários             

                ( 
) Sistemas 
Agroalimentares/Biotecnológicos       

                                 

 ( 
) Ciência e Tecnologia 
Ambiental    ( 

) Agroecologia e Sustentabilidade 
Ambiental       

     
 

          ( 
) Recursos Hídricos e Saneamento 
Ambiental       

                                  

Dados Pessoais  

  
Nome 
Completo:                         Matricula - PPGSA:  

                                  

  Nome do Pai:                
Nome da 
Mãe:             

                                  

  
Data de 
Nascimento:   Cidade:             Estado:      País:  

                                

  RG:    
Órgão 

Emissor:   
Data de 
Emissão:  CPF:         Estado Civil:  

                            

  
Registro Geral de 
Estrangeiro  

(ou  Nº de 
Passaporte):    

Órgão e data de 
Emissão:    Data de Chegada ao Brasil: 

                          

  Título de Eleitor:      Zona: Seção:  Certificado de Reservista: 
Cor/Raç
a:    

 
(  )Branca (  ) Preta ( ) Parda 

                           
( ) Indígena ( ) Amarela ( ) Não 

Sabe 
                                

  
Endereço Residencial (Sítio, Rua, 
Av.):              

Cidad
e:           

                               

  CEP:    UF:  
Telefone

:      E-mail:             
                       

  Formação Acadêmica:    Instituição:    Data de Inicio:   
Data de 

Conclusão:  



- PPGSA CENTRO DE CIENCIA E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR 
PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS 

 
ANEXO II 

 
 
 
 
Declaração do Aluno  
 
 Declaro que neste cadastro contém informações verdadeiras, que aceito o sistema e os critérios adotados pela 

Instituição para ser candidato a aluno regular do Programa de Pós Graduação em Sistemas Agroindustriais e me 
comprometo a cumprir fielmente seus regulamentos. Assim, solicito a minha inscrição no processo seletivo do 
PPGSA. 

 
 

 
Pombal: ____ de ________________ de 
______ 

____________________________________________________
__ 

    Assinatura do Candidato (a) 
   

 Parecer da Coordenação do PPGSA 

 
Resultado Final: 
( 

) Deferido 
( 

) Indeferido - Motivo: 
_______________________________________________________ 

 

 
 
Pombal: ____ de ________________ de 
______ 

____________________________________________________
___ 

    Assinatura do Coordenador do PPGSA 
 

                              

Atividade Profissional  

  
Instituição/Empr
esa:                      Cargo/Função:       

                                

  
Data de 
Admissão:    Endereço:                        

                            

   CEP:      
Cidade

:             UF:   Telefone: 
                             

  
Manterá afastamento do 
Emprego:                         

 ( ) Não 
(   ) Sim – Tempo 
Integral ( 

) Sim – Tempo 
Parcial      Quantas Horas:______________ 

                   



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
- PPGSA CENTRO DE CIENCIA E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR 

PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS 
 

ANEXO III 
 
 

MODELO DA PROPOSTA DE DISSERTAÇÃO 
 
 
 

Título do Projeto:  

Área de concentração  

Linha de Pesquisa  

Nº do protocolo  

 
O projeto de pesquisa deverá ser anexado,  SEM O NOME DO/A CANDIDATO/A  
Deverá ser apresentado no formato A4, letra arial 12, espaço 1,5, no máximo de 20 páginas, escrito em 
língua portuguesa e seguindo a seguinte estrutura: 

 
1. Caracterização do Problema (sugerido: máximo de 3000 caracteres com espaço) 

Descrever objetivamente, com fundamentação teórica, o problema focalizado, sua relevância e 
originalidade no contexto da área inserida e sua importância específica para o avanço do conhecimento 

2. Objetivos (sugerido: máximo de 3000 caracteres com espaço) 

Explicitar os objetivos e metas a serem desenvolvidas no projeto. 
3. Metodologia e Estratégia de Ação (sugerido: máximo de 3000 caracteres com espaço) 

Descrever a metodologia empregada para a execução do projeto e como os objetivos serão alcançados. 
4. Resultados e Impactos Esperados  

Descrever objetivamente os produtos e as ações para validar o desenvolvimento e os resultados obtidos na 
pesquisa.  

5. Referências Bibliográficas 

Relacionar as obras da literatura citadas, de acordo com as normas da ABNT. 
6. Cronograma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
- PPGSA CENTRO DE CIENCIA E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR 

PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS 
 

ANEXO IV 
 

REFERÊNCIAS SUGERIDAS PARA PROVA  
 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO – CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAIS 
 

Linha I:  
 
Sistemas Agropecuários: 
 

 

Professores: Dra. ROSILENE AGRA DA SILVA (Coordenadora de Linha) 

Dr. ANCELIO RICARDO DE OLIVEIRA GONDIM 

Dr. ANIELSON DOS SANTOS SOUZA  

Dr. ANTONIO FRANCISCO DE MENDONCA JUNIOR 

Dr. FRANCISCO HEVILASIO FREIRE PEREIRA 

Dra. LAURIANE ALMEIDA DOS ANJOS 

Dr. REGINALDO GOMES NOBRE  

 

 Forragicultura e Produção Animal:  

 Ecofisiologia de Plantas Forragieiras; 

 Produção e manejo de pastagens; 

 Conservação de forragens; 

 Cadeia produtiva de ruminantes; 

 Nutrição, Alimentação e fisiologia dos Ruminantes ; 

 Produção de ruminantes no Semiárido brasileiro; 

 Cadeia produtiva de não ruminantes; 

 Nutrição, Alimentação e fisiologia dos Ruminantes ; 

 Produção de não ruminantes no Semiárido brasileiro 
www.forragicultura.com.br 
www.aviculturaindustrial.com.br 
www.suinoculturaindustrial.com.br 

 
1. ALCANTARA, P. B. Plantas forrageiras e leguminosas. São Paulo: NOBEL. 1998. PESQUISA 

AGROPECUÁRIA BRASILEIRA PUBLICAÇÕES EMBRAPA REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA  
2. Artigo: Composição química e digestibilidade de fenos tratados com amônia anidra ou uréia. 

Revista Brasileira de Zootecnia 30 (3): 666-
673. http://www.fundepecpr.org.br/tev/palestras/palestra13.doc  
 

 
Linha II 
 
Sistemas Agroalimentares/Biotecnológicos: 
 

Professores: Dr. EVERTON VIEIRA DA SILVA (Coordenador de Linha)  

Dra. ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS 

Dra. ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO 

http://www.forragicultura.com.br/
http://www.aviculturaindustrial.com.br/
http://www.suinoculturaindustrial.com.br/
http://www/


Dra. ANUBES PEREIRA DE CASTRO 

Dr. ANTONIO FERNANDES FILHO 

Dr. ANTONIO VITOR MACHADO 

Dr. FRANCISCLEUDO BEZERRA DA COSTA 

Dr. JOSE ALEXSANDRO DA SILVA 

Dra. MONICA TEJO CAVALCANTI  

Dra. MONICA CORREIA GONCALVES 

Dr. STHELIO BRAGA DA FONSECA 

 
 
 

1. CECCHI, H. M. Fundamentos Teóricos e Práticos em Análise de Alimentos. 2° Edição – Editora da 
UNICAMPI, 2007. 

2. FENNEMA, O. R.; DAMODARAN, S>; PARKIN, K. L> Química de Alimentos de Fennema – 4 ºEdição – 
Editora Artmed, 2010. 

3. Fellows, p. Tecnologìa del processado de los alimentos: Principios y práctica – 2ªEd. – Editoral 
Acribia, 2007. 

4. Ribeiro, Eliana Paula-   Quimica de alimentos / Eliana Paula Ribeiro; Elisena A. G. Seravalli. - 2. ed. 
Sao Paulo: Edgard Blucher, 2007.   184 p. 

5. Gava, Altanir Jaime -   Tecnologia de alimentos: principios e aplicacoes / Altanir Jaime Gava; Carlos 
Alberto Bento da Silva; Jenifer Ribeiro Gava Frias. - Sao Paulo: Nobel, 2008.  

6. Biotecnologia industrial : biotecnologia na producao de alimentos / Eugenio Aquarone, Walter 
Borzani, Willibaldo Schmidell, Urgel de Almeida Lima, (coord.). - Sao Paulo : Blucher, 2001. 523 p. : 
il.  

7. Oetterer, Marilia. Fundamentos de ciencia e tecnologia de alimentos / Marilia Oetterer, Marisa 
Aparecida Bismara Regitano-D'Arce, Marta Helena Fillet Spoto. - Barueri, SP : Manole, 2006. 612 p. 
: il.  

8. Franco, Bernadete Dora Gombossy de Melo -Microbiologia dos alimentos / Bernadete Dora 
Gombossy de Melo Franco; Mariza Landgraf. - Sao Paulo : Atheneu, 2008.   182 p. il.   

9. Koblitz, Maria Grabriela Bello. Bioquímica de alimentos : teoria e aplicações práticas / Maria 
Gabriela Bello Kloblitz. - Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2015. 242p. 

10. Lawrie, R.A. Ciência da carne / R. A. Lawrie; trad. Jane Maria Rubensam. - 6. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2005. 384 p. 

 
 

 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO – CIÊNCIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL 

 
Linha III 
 
Agroecologia e Sustentabilidade Ambiental 
 

Professores Dra. JUSSARA SILVA DANTAS (Coordenadora de Linha) 

Dr. PATRICIO BORGES MARACAJÁ 

Dr. PAULO CESAR FERREIRA LINHARES 

Dr. JOSERLAN NONATO MOREIRA 

Dr. JOSÉ CEZÁRIO DE ALMEIDA 

Dra. RICELIA MARIA MARINHO SALES 

 
  

1. CAPORAL, F.R.; AZEVEDO, E.O. (orgs.). Princípios e Perspectivas da Agroecologia. Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná – Educação a Distância, 



2011.https://wp.ufpel.edu.br/consagro/files/2012/03/CAPORAL-Francisco-Roberto-AZEVEDO-
Edisio-Oliveira-de-Princ%C3%ADpios-e-Perspectivas-da-Agroecologia.pdf 

2. ALTIERI, M. A. Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável. 3.ed. Porto Alegre: 
Editora da Universidade – UFRGS, 2001. (Síntese Universitária, 54). https://www.socla.co/wp-
content/uploads/2014/Agroecologia-Altieri-Portugues.pdf 

3. SEVILLA GUZMÁN, E.; GONZÁLEZ DE MOLINA, M. (Eds.). Ecología, campesinado e historia. Madrid: 
La Piqueta, 1993. 
http://www.fca.unesp.br/Home/Extensao/GrupoTimbo/CartilhaAgroecologica.pdf 

4. Importância dos polinizadores na produção de alimentos e na segurança alimentar global, 
https://www.cgee.org.br/documents/10182/734063/polinizadores-web.pdf 

Todos disponivei em  https://abelha.org.br/e-books/ 
5. GLIESSMAN, S. R.  Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. 3. Ed. Porto 

Alegre: Editora da UFRGS, 2005. 
6. AQUINO, A. M.; ASSIS, R. L. Agroecologia: Princípios e técnicas para a agricultura orgânica 

sustentável. In: AQUINO, A. M.; ASSIS, R. L. (Eds.). Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2005. 
517 p. il. 

 
 
Linha IV 
 
Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental: 
 

Professores: Dra. ADRIANA SILVA LIMA (Coordenadora de Linha) 

Dra. ANDREA MARIA BRANDAO MENDES DE OLIVEIRA  

Dr. ALLAN SARMENTO VIEIRA 

Dra. ALINE COSTA FERREIRA 

Dr. LUIS GUSTAVO DE LIMA SALES 

Dr. MANOEL MOISES FERREIRA DE QUEIROZ 

Dr. PAULO XAVIER PAMPLONA 

Dra. ROBERLUCIA ARAUJO CANDEIA 

Dra. ROSINETE BATISTA DOS SANTOS 

Dra. VIRGINIA DE FATIMA BEZERRA NOGUEIRA 

Dr. WALKER GOMES DE ALBUQUERQUE 

 
1. Brand, Martha Andreia – Energia de Biomassa Florestal/ Martha Andreia Brand – Editora Interciência, 

2010. Capitulo I. 
2. Recursos naturais do semiárido: oportunidades agroindustriais e econômicas / Campina Grande: 

EDUFCG, 2013. 2013 338p.: il; color.  
3.       ,   ;        ,             st o   s     s:    n  p os      t   s   o to       :     , 2003  

    I    o  t        on           sos       os      no 9 433,    08      n   o    1997  
4. MONTEIRO, F. H. P. et al. Manual de Gerenciamento Integrado de R s   os      os     I I ,       

  oo   n   o t  n    ,   o      n   o: I   , 2001     spon     n   nt  n t  
5.          I,               n       t  t   nto         nt s  n  st    s    o     o:  n  n o    to   

   n     t   , 2009  
6. MIRRA, A. L. V. Impacto      nt  :  sp  tos        s    o    s        3       o     o:          

  n  s, 2006         ,               o    I p  to      nt  :  on   tos     to os    o     o: 
Oficina de Textos, 2006. 

7.       I,        st  os    I p  to      nt      o     o:       , 1994        ,   ;     I   ,    
       I  :     t   o    I p  to      nt    5       o to       :  F   , 2006  254 p  

8.      ,     t      Int o    o    n  n           nt    2       o     o:    nt        , 2005  
9. FOGLIATTI, M. C.; FILIPPO, S.; GOU    ,            o    I p  tos      nt  s:  p      o  os   st   s 

   t  nspo t     o      n   o: Int     n   , 2004  

https://wp.ufpel.edu.br/consagro/files/2012/03/CAPORAL-Francisco-Roberto-AZEVEDO-Edisio-Oliveira-de-Princ%C3%ADpios-e-Perspectivas-da-Agroecologia.pdf
https://wp.ufpel.edu.br/consagro/files/2012/03/CAPORAL-Francisco-Roberto-AZEVEDO-Edisio-Oliveira-de-Princ%C3%ADpios-e-Perspectivas-da-Agroecologia.pdf
https://www.socla.co/wp-content/uploads/2014/Agroecologia-Altieri-Portugues.pdf
https://www.socla.co/wp-content/uploads/2014/Agroecologia-Altieri-Portugues.pdf
http://www.fca.unesp.br/Home/Extensao/GrupoTimbo/CartilhaAgroecologica.pdf
https://www.cgee.org.br/documents/10182/734063/polinizadores-web.pdf
https://abelha.org.br/e-books/


10.  I   ,             o                       p     o  o   no  o    o      nt   2       o     o:        
de Oliveira, 2004. 

11. CORTEZ,      ;     ,      ;      ,         I                 I      p n s,   :    to      
  I     2008      p  ss o 2009  

12.    I   -     , F;      ,    ;                   I                             I     
I      I      I  I       p n s,   :    to        I      2005      p  ss o 2008  

13.  I  I   ,    ;    I     ,  ;   I ,           I      I     I     -        o    4      no t -
americana. Editora Cengage learning. 2011. 

 

 

 


