UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG
INSTITUTO DE OCEANOGRAFIA – IO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AQUICULTURA
www.aquicultura.furg.br

EDITAL DE SELEÇÃO DE MESTRADO número 03/2019
O Programa de Pós-Graduação em Aquicultura torna público o Edital de Seleção que
informa os critérios para o processo seletivo de candidatos ao MESTRADO.

1. PROGRAMA:
Aquicultura
Área de concentração:
Aquicultura
Linhas de pesquisa:
- Alimentação e Nutrição de Organismos Aquáticos
- Biologia de Organismos Aquáticos Cultiváveis e Biotecnologia
- Ecologia de Microrganismos, Parasitologia e Patologia de Organismos Aquáticos
Cultiváveis
- Produção e Processamentos de Organismos Aquáticos
- Qualidade da Água, Avaliação e Recuperação Ambiental e de Recursos
Pesqueiros
- Reprodução e Larvicultura de Organismos Aquáticos

2. VAGAS:
Uma (01) vaga e até dois (02) suplentes.

3. PÚBLICO ALVO:
Serão aceitas inscrições de candidatos(as) portadores de diploma, certificado
ou atestado de conclusão de curso de Graduação, fornecido por instituição autorizada pelo
Conselho Federal de Educação, em curso recomendado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) do Ministério da Educação do
Governo Federal Brasileiro. Serão também aceitos candidatos(as) portadores de
diploma de curso de Graduação, fornecidos por instituição de ensino superior de
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outropaís, desde que devidamente validados por instituição de ensino superior
brasileira, credenciada para tal.

4. INSCRIÇÕES:
As inscrições do processo seletivo serão realizadas no período de 11 a 17 de abril de
2019, exclusivamente pelo site http://www.siposg.furg.br.

A homologação dos candidatos inscritos será divulgada no site do Programa de
Pós- graduação em Aquicultura da FURG (www.aquicultura.furg.br).

5. DOCUMENTAÇÃO:
A documentação necessária para realizar a inscrição neste processo seletivo deve
ser digitalizada (frente e verso), exclusivamente em formato PDF, e ser anexada
no sistema de inscrição. Documentos digitalizados em outros formatos não
serão analisados e a inscrição do candidato não será homologada.
a) Histórico Escolar e cópia do Diploma da Graduação; OBRIGATÓRIO
b) Documento de Identidade ou Passaporte para candidato(a) estrangeiro(a);
OBRIGATÓRIO
c) Cartão do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou documento equivalente
para candidato(a) estrangeiro(a); OBRIGATÓRIO
d) Certidão de Nascimento ou Casamento; OBRIGATÓRIO
e) Currículo Lattes cadastrado na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br) e atualizado;
OBRIGATÓRIO
Em caso de dúvidas a Comissão de Seleção se reserva o direito de solicitar os
comprovantes referentes ao Currículo Lattes do candidato. A produção de todo o
período será contabilizada.

Observação: A conferência da documentação por parte da Comissão de Seleção será
realizada somente após o encerramento das inscrições. Informamos que é de inteira
responsabilidade do candidato verificar a documentação necessária antes de anexar no
sistema de inscrição. A Comissão de Seleção se isenta de qualquer erro nos documentos
anexados, por parte do candidato.

6. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
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O processo de seleção, será conduzido por uma Comissão de Seleção
especialmente constituída para este fim, e constará de:
1) Entrevista (eliminatória e classificatória).
2) Análise do Currículo Lattes (classificatória).

Os(As) candidatos(as) aprovados(as) para ingresso neste Programa de PósGraduação concorrerão a bolsa de estudos de acordo com a classificação obtida na
presente seleção.

6.1. Detalhamento do processo de seleção
a) Entrevista
a.1) Objetivo: Oferecer à Comissão de Seleção instrumentos que permitam avaliar o
histórico pessoal do(a) candidato(a) e suas expectativas para a realização do curso de
mestrado.

a.2)

A entrevista tem caráter eliminatório,

sendo que os(as) candidatos(as)

reprovados(as) estarão automaticamente eliminados(as) do processo seletivo. Nesta
prova o(a) candidato(a) deverá ter nota igual ou superior a 6,0 (seis) para ser aprovado.

a.3) O resultado desta prova será utilizado na classificação final. A entrevista
corresponderá a 40% do valor da nota final.

a.4) As entrevistas serão realizadas de forma presencial (Estação Marinha de Aquacultura
– FURG; Rua do Hotel, 02 – Bairro Cassino, cep: 96210-030, Rio Grande – RS) ou por
Skype mediante solicitação do candidato pelo e-mail: aquicultura@furg.br durante o
período de inscrição.
b) Análise do Currículo Lattes
b.1) Objetivo: Oferecer à Comissão de Seleção, instrumentos que permitam avaliar
o histórico pessoal, acadêmico e profissional do(a) candidato(a).
b.2) Características dos instrumentos: Currículo Lattes exportado no modelo completo.
A Comissão de Seleção, em caso de dúvidas no Currículo Lattes, reserva-se o direito de
solicitar os comprovantes originais ou desconsiderar alguma informação constante
no mesmo. A pontuação do currículo segue na Tabela 1, abaixo:
3

b.3) Peso na nota final: a avaliação do Currículo Lattes corresponderá a 60% do valor da
nota final.
c) Aprovação:
Realizada a média ponderada das notas das duas etapas deste processo seletivo (currículo
e entrevista), os candidatos serão classificados pela nota final, em ordem decrescente. O
número de candidatos aprovados respeitará o número de vagas do presente edital.

7. MATRÍCULA:
A matrícula será realizada na Secretaria da Comissão de Curso do Programa de
Pós-Graduação em Aquicultura. Estará apto para efetuar a matrícula o(a) candidato(a) que
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for aprovado(a) no processo seletivo e que apresentar a documentação exigida. A
relação da documentação necessária será enviada ao candidato, por e-mail.

8. RESUMO DO PROCESSO SELETIVO
Lançamento do edital
11/04/2019
Início das inscrições
11/04/2019
Término das inscrições
17/04/2019
Homologação das inscrições
18/04/2019
Entrevista*
22 e 23/04/2018
Divulgação das notas da entrevista pontuação do currículo 24/04/2019
Resultado preliminar
24/04/2019
Período para recurso **
25/04/2019
Resultado final
26/04/2019
Período de matrícula
De 29/04 à 09/05/2019
* Data e horário das entrevistas serão informadas aos candidatos por e-mail;
** Os recursos deverão ser solicitados pelo e-mail aquicultura@furg.br.

COMISSÃO DE SELEÇÃO
Prof. Dr. Marcelo Borges Tesser (Presidente)
Prof. Dr. Wilson Wasielesky Jr.
Prof. Dr. Marcelo Okamoto
Prof. Dr. Luis Fernando Marins

Rio Grande, 11/04/2019.
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