EDITAL DE SELEÇÃO 01/2018
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Agroecologia no Cerrado
Turma 2018
1. PREÂMBULO
A Unidade Acadêmica de Frutal/MG, da Universidade do Estado de Minas Gerais
(UEMG), torna público o Edital de Seleção 01/2018 de turma de Pós-Graduação Lato
Sensu em Agroecologia no Cerrado, com duração de 510 horas (360 horas de
disciplinas e 150 horas de trabalho final de curso), para o ano de 2018. As inscrições
serão realizadas no período de 15 de janeiro a 15 de fevereiro 2018, pelo e-mail
psagroecologia.frutal@uemg.br. Estarão selecionados os 30 (trinta) melhores
colocados no Processo Seletivo de prova escrita e análise de currículo. Para o aluno
ser aprovado no curso e obter o Título de Especialista será necessária a frequência
mínima de 75% (setenta e cinco por cento) em cada disciplina ministrada, e o
aproveitamento mínimo de 70 (setenta) pontos no Trabalho Final e em cada disciplina
que compõe a estrutura curricular, em uma escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
Todos os alunos matriculados no curso estarão submetidos às Normas Gerais da PósGraduação da UEMG e Resoluções Estaduais e Federais que estabelecem critérios
para a Pós-Graduação Lato Sensu.
2. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO
2.1. Nome do curso
Especialização Lato Sensu em Agroecologia no Cerrado.
2.2. Área de conhecimento
Ciências Agrárias.
2.3. Instituição responsável
Universidade do Estado de Minas Gerais - Unidade Acadêmica de Frutal (UEMG).
2.4. Modalidade
Curso gratuito oferecido semi-presencialmente com encontros presenciais mensais às
sextas-feiras durante o período noturno e aos sábados em horário integral. Parte das
atividades serão realizadas á distância (via EaD). Disciplinas condensadas com
conteúdos teórico e prático.
2.5. Área de concentração
Ciências Agrárias.
2.6. Público-alvo
Profissionais graduados em Instituições de Ensino Superior reconhecidas, nos termos
da legislação em vigor. Os profissionais que ingressarem no Curso de Especialização
em Agroecologia no Cerrado estarão submetidos às Normas Gerais da PósGraduação da Universidade do Estado de Minas Gerais, à RESOLUÇÃO CEE MG Nº
459, de 10 de dezembro de 2013, e ao Regimento do Curso de Especialização Lato
Sensu em Agroecologia no Cerrado, disponível na página eletrônica
http://frutal.uemg.br/.
2.7. O curso foi aprovado pela Resolução CONUN/UEMG Nº 335/2015, publicada no
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 26 de agosto de 2015.

2.8. Outras informações sobre o curso ofertado poderão ser obtidas pelo telefone 34
3423 2725, página eletrônica da UEMG <http://frutal.uemg.br>, e pelo e-mail <
psagroecologia.frutal@uemg.br>.
3. DO CALENDÁRIO
3.1. O calendário do Edital 01/2018 está listado na Tabela 1.

Tabela 1. Cronograma do Edital 01/2018.
Data

Horário (de
Brasília)

15 de janeiro
a
15
de
fevereiro de
2018
19
de
fevereiro de
2018
23
de
fevereiro de
2018

A partir das
17h30
19h00

Local

Etapa

Toda a documentação deve ser enviada para
psagroecologia.frutal@uemg.br

Inscrições
processo
seletivo

Site <http://frutal.uemg.br/> e na Secretaria do
Grupo de Pesquisa/CNPq Uso e Conservação
de Recursos Naturais da UEMG, Frutal
Universidade do Estado de Minas Gerais,
Unidade Frutal, Av. Mário Palmério, 1001,
Frutal, MG
Bloco A, Piso 2, Sala 15 – Sala de Pósgraduação
Responsável: Vanesca Korasaki

Divulgação da
lista de inscritos

no

Prova escrita*

Universidade do Estado de Minas Gerais,
Escola de Design, Av. Antônio Carlos, 7545 São Luiz, Belo Horizonte, MG
Sala 61 e 62
Responsável Cristiane Freitas de Azevedo
Barros
Universidade do Estado de Minas Gerais,
Unidade Ituiutaba, R. Ver. Geraldo Moisés da
Silva, s/n Universitário, Ituiutaba-MG
Bloco A, Piso 2, Ala 5, Sala10/12
Responsável: Amanda Fialho

28
fevereiro
2018
28
fevereiro
2018

de
de

A partir das
14h

de
de

A partir das
14h

01 e 02 de
março
de
2018
05 de março
de 2018

A partir das
14h

Universidade do Estado de Minas Gerais,
Unidade Divinópolis, Av. Paraná, 3001,
Jardim Belvedere. Divinópolis-MG
Bloco 5, Sala 506
Responsável: Rodrigo Fagundes Braga
Site <http://frutal.uemg.br/> e na Secretaria do
Grupo de Pesquisa/CNPq Uso e Conservação
de Recursos Naturais da UEMG, Frutal
Site <http://frutal.uemg.br/>> e na Secretaria
do Grupo de Pesquisa/CNPq Uso e
Conservação de Recursos Naturais da
UEMG, Frutal
O recurso** deve ser enviado para
psagroecologia.frutal@uemg.br
Site <http://frutal.uemg.br/> e na Secretaria do
Grupo de Pesquisa/CNPq Uso e Conservação
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Resultado
da
prova escrita
Resultado final
preliminar

Período
de
interposição de
recurso
Resultado final
após
período

06 a 09 de
março
de
2018

07h00
11h00
13h00
17h00
-

às
e
às

de Recursos Naturais da UEMG, Frutal
Secretaria do Grupo de Pesquisa/CNPq Uso
e Conservação de Recursos Naturais, da
UEMG, Frutal

de recurso
Matrícula

12 de março
Início das aulas
de 2018
*A prova escrita poderá ser realizada em uma das quatro unidades acadêmicas da UEMG, no
ato da inscrição o(a) candidato(a) deve indicar o local em que deseja realizar a prova escrita,
preenchendo o formulário de inscrição (Anexo I).
**O recurso deve ser enviado com a utilização do formulário de recurso (Anexo II)

4. INSCRIÇÕES
4.1. Período de inscrição
As inscrições, exclusivamente online, no processo seletivo estarão abertas no período
de 15 de janeiro a 15 de fevereiro de 2018
4.1.2. Para se inscrever no processo seletivo, os candidatos deverão encaminhar, para
o e-mail <psagroecologia.frutal@uemg.br>, os seguintes documentos:
a) Formulário de inscrição, devidamente preenchido e assinado (Anexo I);
b) Cópia do diploma do curso de graduação ou atestado emitido pela secretaria ou
registro escolar da instituição assegurando a obtenção do título de graduação, ou
ainda atestado de provável formando. Os candidatos que não possuam o atestado de
provável formando, poderão apresentar documento comprobatório de ser aluno regular
de curso de graduação com provável data de integralização curricular até o dia 12 de
março de 2018, emitido pela Pró-Reitoria de Graduação ou órgão equivalente;
c) Cópia do histórico escolar oficial do curso de graduação;
d) Cópia do documento de identidade e Cadastro de Pessoa Física - CPF;
e) Currículo Lattes do candidato (www.lattes.cnpq.br), documentado e paginado na
ordem sequenciada das comprovações.

4.2. O presente Edital de Seleção se destina a selecionar candidatos para o
preenchimento de uma turma de 30 (trinta) alunos.
4.3. Requisitos
Ser portador de diploma ou atestado de título de curso de graduação, ou de provável
formando em data anterior ao último dia da matricula e ter interesse e habilidade para
atuar na área ambiental, principalmente a agroecológica.
4.4. Critérios de seleção e admissão de candidatos
O processo seletivo constará de duas etapas, cada uma com valor de 100 (cem)
pontos.
a) Etapa 1 (eliminatória e classificatória). O candidato que não alcançar 50% da prova
escrita será eliminado.
b) Etapa 2 (classificatória) - Análise do Currículo Lattes do candidato. A pontuação e
classificação seguirão a tabela de pontos e regras estabelecidos neste Edital de
Seleção (Anexo III);
Literatura sugerida:
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ALTIERI, M. Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável. 4 ed.
Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2004.
ALTIERI, M. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. 3 ed.
São Paulo, Rio de Janeiro: Expressão Popular, 2012.
AQUINO, A. M.; ASSIS, R. L. Agroecologia: princípios e técnicas para uma
agricultura orgânica sustentável. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2005.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA. Dossiê ABRASCO: um alerta
sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. CARNEIRO, F. F.; AUGUSTO, L. G. da
S.; RIGOTTO, R. M.; FRIEDRICH, K.; BÚRIGO, A. C. (Org.). Rio de Janeiro: EPSJV;
São Paulo: Expressão Popular, 2015.
GLIESSMAN, S. R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável.
Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2001. 653 p.
PRIMAVESI, A. Manejo Ecológico do Solo: A agricultura em regiões tropicais. São
Paulo: Nobel, 2002.

4.5. Divulgação da inscrição homologada
As inscrições homologadas pela Comissão de Seleção serão divulgadas no site da
UEMG <http://frutal.uemg.br/> e na Secretaria do Grupo de Pesquisa/CNPq Uso e
Conservação de Recursos Naturais, no dia 19 de fevereiro de 2018, a partir das
17h30.
5. INVESTIMENTO
5.1. Curso totalmente gratuito.
5.2. Valor destinado à matrícula do curso
Matrícula realizada gratuitamente.
5.3. Valor de mensalidade
Não há pagamento de mensalidade.
Observação: Somente serão aceitas as inscrições com documentação completa e que
atendam aos requisitos contidos neste Edital.
6. REALIZAÇÃO
6.1. Turma com no mínimo 10 (dez) alunos e máximo de 30 (trinta) alunos.
A realização do curso está condicionada ao mínimo de 10 (dez) alunos matriculados.
6.2. Dias e horários da semana para a realização do curso
O curso será realizado durante os dias úteis (parte via EaD, e presencial com
encontros mensais no período noturno às sextas-feiras – 18h às 22h), e aos sábados
(presencial e em período integral – 8h às 12h e 14h às 18h) na Unidade Acadêmica de
Frutal-MG.
6.3. Período de realização do curso
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Março de 2018 a março de 2019.
6.4. Início do curso
Março de 2018
6.5. Obrigatoriedade de apresentação de monografia/trabalho final de curso
Trabalho Final de conclusão de curso com enfoque agroecológico para conclusão do
curso e obtenção do Título de Especialista.
Observação: A fixação da data de defesa do Trabalho Final estará condicionada à
conclusão/aprovação nas disciplinas.
6.6. Funcionamento / Cronograma
O curso terá duração de 02 (dois) semestres.
6.7. Distribuição das aulas e atividades
A organização do cronograma de trabalho do curso terá como base o calendário
escolar anual estabelecido pela UEMG e adotado pela Unidade Acadêmica de Frutal,
tendo como referência a sequência lógica das disciplinas especificadas pela estrutura
curricular e cronograma do Curso de Especialização Lato Sensu em Agroecologia no
Cerrado.
7. SELEÇÃO
7.1. Comissão de seleção
A comissão de seleção será composta pelos professores:
Docente
Formação
Allynson Takehiro Fujita
Doutorado em Química Analítica
Cristiane de Freitas Azevedo Doutorado em Ecologia
Barros
Eduardo da Silva Martins
Doutorado em Ciências Biológicas
Eduardo Rodrigues Ferreira
Doutorado
em
Engenharia
Hidráulica
Saneamento
Jhansley Ferreira da Mata
Doutorado em Agronomia
Leandro de Souza Pinheiro
Doutorado em Geografia
Marli Graniel Kinn
Doutorado em Geografia
Rodrigo Ney Millan
Doutorado em Microbiologia Agropecuária
Vanesca Korasaki
Doutorado em Agronomia/Entomologia

e

7.2. Critérios de seleção para admissão de novos alunos
Para ingresso no Curso em Agroecologia no Cerrado, será avaliado pela Comissão de
Seleção o desempenho de cada candidato por meio das duas etapas seguintes:
Período de seleção: 23 de fevereiro a 05 de março de 2018.
a) Etapa 1: Prova escrita.
b) Etapa 2: Análise do Currículo Lattes documentado do candidato.
Observação:
1ª - Os candidatos estrangeiros serão submetidos à prova de suficiência em língua
portuguesa.
2ª – A etapa 1 é eliminatória e classificatória, e a etapa 2 é classificatória.
3ª – A nota final será a média da prova escrita e a pontuação do Currículo Lattes.
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4ª – O resultado do processo de seleção apresentará as notas de cada etapa e a
classificação dos candidatos, de acordo com o número de pontos obtidos. Os referidos
resultados serão publicados pela Comissão de Seleção.
4ª - Do resultado do processo de seleção caberá recurso à Comissão de Seleção, no
prazo máximo de 02 (dois) dias a partir do resultado final preliminar publicado nas
páginas eletrônicas Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Frutal e na
Secretaria do Grupo de Pesquisa/CNPq Uso e Conservação de Recursos Naturais.
7.3. Critérios de desempate
Havendo empate na pontuação final, será melhor classificado o candidato que:
a) Obtiver maior pontuação no Currículo Lattes;
b) Prevalecendo o empate, aquele que possuir maior idade.
8. RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO
8.1. A divulgação do resultado final do processo seletivo será realizada por meio das
páginas eletrônicas da UEMG <http://frutal.uemg.br>, e na Secretaria do Grupo de
Pesquisa/CNPq Uso e Conservação de Recursos Naturais, nas seguintes datas:
a) Resultado individual da Etapa 1, da Etapa 2 e Resultado final preliminar do
processo de seleção, por ordem de classificação: a partir do dia 28 de fevereiro de
2018;
c) Resultado Final individual, por ordem de classificação após período de interposição
de recurso: a partir do dia 05 de março de 2018.
8.2. Aprovação
Serão considerados aprovados e aptos a ingressar no Curso de Especialização em
Agroecologia no Cerrado os candidatos que estiverem entre os 30 (trinta) melhores
classificados no processo seletivo.
8.3. Admissão
Para ser admitido como aluno regular, o candidato deverá ter sido aprovado e estar
situado entre os primeiros 30 (trinta) classificados. Caso haja desistência, haverá
chamadas para preenchimento das vagas remanescentes, respeitando a ordem de
classificação dos candidatos aprovados e considerados excedentes.
9. MATRÍCULA
9.1. Data e local de matrícula no curso
As matrículas serão realizadas na Secretaria Grupo de Pesquisa/CNPq Uso e
Conservação de Recursos Naturais, na Universidade do Estado de Minas
Gerais/UEMG, situada na Avenida Professor Mário Palmério, 1001, Bairro
Universitário, Frutal/MG, CEP 38200-000, de 06 a 09 de março de 2018, no horário
de 07h00 às 11h00 e 13h00 às 17h00, apresentando os seguintes documentos:
a) Original e cópia do documento de identidade, CPF e certidão de nascimento;
b) Comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (esta última
para candidatos masculinos).
c) Comprovante de colação de grau ou cópia e original do diploma. Os candidatos que
não apresentarem este documento no ato da matrícula ficam impossibilitados de
realizar a matrícula.
d) uma foto recente 3X4
Observação: 1) Somente serão aceitos os pedidos de matrícula dos candidatos que
apresentarem a documentação completa e que atenderem os itens contidos neste
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Edital; 2) Poderão ser realizadas matrículas por procuração registrada em cartório; 3)
O candidato que não efetuar a matrícula no prazo estipulado por este edital,
independentemente do motivo, será considerado desistente.
10. DISPOSIÇÕES FINAIS
Quaisquer decisões sobre as questões não previstas neste Edital, ou que venham a
trazer dúvida quanto à aplicação daquilo que estiver aqui previsto, são de competência
da Comissão de Seleção da Unidade Acadêmica de Frutal/UEMG, em nome do Curso
de Especialização Lato Sensu em Agroecologia no Cerrado.

Frutal, 12 de janeiro de 2018

Allynson Takehiro Fujita
Diretor da Unidade Acadêmica de Frutal (UEMG)

Vanesca Korasaki
Coordenadora da Pós Graduação

Jhansley Ferreira da Mata
Vice-coordenador da Pós Graduação

7

ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - EDITAL DE SELEÇÃO 01/2018
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Agroecologia no Cerrado
Turma 2018
INSCRIÇÃO Nº: _____________________ (Preenchimento pela Secretaria)
1. Local em que irá realizar a prova escrita*
( ) Divinópolis – MG
( ) Frutal – MG
( ) Ituiutaba – MG
( ) Belo Horizonte – MG
2. Área de interesse
Maior titulação/área:
Área de interesse: ( ) Ciências Agrárias
( ) Ciências Humanas
Outra (especificar):
3. Identificação
Nome do(a) candidato(a):
Filiação:
Nacionalidade:
Estado civil:
CPF:

( ) Ciências Biológicas
( ) Ciências Sociais Aplicadas

Naturalidade:
Sexo:
RG:

4. Endereço residencial
Rua/Av./.:
Nº:
Bairro:
Cidade:
Cep:
Tel. Celular:
E-mail:
5. Endereço comercial
Empresa/Instituição:
Função
Rua/Av./.:
Bairro:
Cep:
E-mail:

Org. Exp.:

Comp.:
UF:
Tel. resid.:

Nº:
Cidade:
Tel.

Comp.:
UF:

*Divinópolis - Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Divinópolis, Av. Paraná, 3001, Jardim
Belvedere. Divinópolis-MG. Bloco 5, Sala 506. Responsável: Rodrigo Fagundes Braga
*Frutal - Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Frutal, Av. Mário Palmério, 1001, Frutal,
MG. Bloco A, Piso 2, Sala 15 – Sala de Pós-graduação. Responsável: Vanesca Korasaki
* Ituiutaba - Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ituiutaba, R. Ver. Geraldo Moisés da
Silva, s/n Universitário, Ituiutaba-MG.Bloco A, Piso 2, Ala 5, Sala10/12. Responsável: Amanda Fialho
* Belo Horizonte - Universidade do Estado de Minas Gerais, Escola de Design, Av. Antônio Carlos,
7545 - São Luiz, Belo Horizonte, MG, Sala 61 e 62. Responsável: Cristiane Freitas de Azevedo Barros
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ANEXO II

Encaminhado à Comissão de Seleção 2018 do Programa de Pós-Graduação lato sensu em
Agroecologia no Cerrado

Número de inscrição:
Nome do candidato:
Motivo do recurso:
Texto do recurso (utilize o espaço que achar necessário)

Anexos (quando for o caso)

,

de
de 2018.
Local e data

9

ANEXO III
Tabela de Pontuação
Atividade
Formação e titulação

Atuação profissional

Projetos

Produção

Eventos

Detalhamento
Graduação em área* ou área afim
Graduação fora da área
Pós-Graduação em área ou área afim
Pós-Graduação fora da área
Docência, trabalhos técnicos de assessoria e/ou
consultoria na área ou área afim / 2 pontos por
trabalho/ano
Projeto de iniciação científica ou extensão concluído
na área aprovado em Edital
Projeto de iniciação científica ou extensão concluído
em área afim aprovado em Edital
TCC/monografia na área
TCC/monografia em área afim
Publicação em eventos científicos ou de extensão
(locais ou regionais / 1 ponto por publicação)
Publicação em eventos científicos ou de extensão
(nacionais ou internacionais / 2 pontos por
publicação)
Artigos científicos em periódicos indexados** (B3 ou
inferior / 5 pontos por publicação)
Artigos científicos em periódicos indexados** (B1 ou
B2 / 10 pontos por publicação)
Artigos científicos em periódicos indexados** (A1 ou
A2)
Participação em eventos científicos / 0,25 ponto por
evento
Organização de eventos científicos / 1 ponto por
evento

Pontos
10
2
10
2

Máximo

-

6

20
10

10

35

10
5
15
-

20

20
Total

*Ciências Agrárias/Capes
**Será considerada a melhor classificação do periódico no Qualis/Capes
(www.qualis.capes.gov.br/webqualis)

20

1
3
100

