
 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 001/2014 CPG-DIVEG 

 

 

PROCESSO SELETIVO 2014 

 

 

O Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Diversidade Vegetal do 

Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 

torna público o Edital de Seleção que informa os critérios para o processo seletivo de 

candidatos ao Curso de Especialização em Diversidade Vegetal para o segundo 

semestre de 2014. 

 

 

1. PROGRAMA: 

 

Área (tabela OCDE): Ciências, Matemática e Computação 

 

Linhas de pesquisa: 

Fisiologia Vegetal 

Florística e Fitossociologia de Vegetais Superiores 

Sistemática de Vegetais Superiores 

Biologia de Epífitos Vasculares 

Biologia de Macrófitas Aquáticas 

Ecologia Quantitativa 

Restauração Ambiental e Conservação 

 

2. VAGAS 

 

Serão oferecidas 15 vagas. 

 

3. PÚBLICO ALVO 

 

Serão admitidos graduados oriundo de cursos superiores relacionados à área ambiental: 

Ciências Biológicas, Oceanologia, Ecologia, Agronomia, Engenharia Florestal e áreas 

afins, que pretendem aprofundar seus conhecimentos acerca da Diversidade Vegetal 

ocorrente no ambiente costeiro. São excluídos egressos de licenciaturas curtas e cursos 

técnicos. 

 

4. INSCRIÇÕES 

 

Período: As inscrições serão aceitas de 04 de julho a 17 de agosto de 2014.  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ICB 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO Lato Sensu 

em DIVERSIDADE VEGETAL  



Local: A inscrição será realizada na página do Sistema de Inscrições dos Cursos de Pós-

graduação - SIPOSG (http://www.siposg.furg.br/curso/975). Durante o período de 

inscrição a ficha de inscrição estará disponível para preenchimento on line na página. O 

modelo do formulário pré-entrevista e a declaração de disponibilidade deverão ser 

baixados e preenchidos pelo candidato. Estes formulários devem ser anexados no ato da 

inscrição, juntamente com os demais documentos exigidos. 

 

Valor da taxa de inscrição: R$ 50,00 (cinquenta reais). Este pagamento deve ser 

realizado através de Guia de Recolhimento Único (GRU) simples, gerado ao término da 

inscrição (desabilitar o bloqueador de pop-up do navegador de internet). O recolhimento 

da GRU deve ser efetuado exclusivamente nas agências do Banco do Brasil. Em 

nenhuma hipótese haverá devolução do valor da taxa de inscrição. A segunda via esta 

disponível no link: http://www.siposg.furg.br/inscricoes/comprovante/356 

 

 

5. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ATO DA INSCRIÇÃO: 

 

I. Ficha de inscrição on-line, que deve ser preenchida diretamente na página SIPOSG 

(http://www.siposg.furg.br/curso/975); 

II. Formulário pré-entrevista devidamente preenchido, segundo modelo disponível no 

Anexo I deste edital; 

III. Declaração de disponibilidade devidamente preenchida, segundo modelo disponível 

no Anexo II deste edital; 

IV. Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br) atualizado e documentado. A produção 

acadêmica considerada na pontuação será aquela referente aos últimos 5 anos. Títulos 

sem cópia do documento comprobatório não serão pontuados; 

V. Cópia do RG e CPF (e Passaporte, se estrangeiro); 

VI. Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

VII. Cópia do diploma de conclusão de curso superior ou atestado oficial de conclusão 

ou de provável conclusão;  

  

 

Os documentos citados nos itens II a VII devem ser anexados no ato da inscrição na 

página SIPOSG (http://www.siposg.furg.br/curso/975). 

 

Informações: 

 

Secretaria de Pós-Graduação 

Instituto de Ciências Biológicas - ICB 

Campus Carreiros - Av. Itália s/n, km 8 

CEP 96201-900 - Rio Grande/RS/Brasil 

Fones: (53) 3233-6848; (53) 3233-6633; (53) 3233-6850; (53) 3293-5291; (53) 3293-

5169 

Fax: (53) 3233-6848 

E-mail: ccpgdiveg@furg.br  

Sites: http://www.siposg.furg.br/curso/975 e www.diversidadevegetal.furg.br 

 

6. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

 

http://www.siposg.furg.br/curso/975
http://www.siposg.furg.br/inscricoes/comprovante/356
http://www.siposg.furg.br/curso/975
http://lattes.cnpq.br/
http://www.siposg.furg.br/curso/975
mailto:ccpgdiveg@furg.br
http://www.siposg.furg.br/curso/975
http://www.diversidadevegetal.furg.br/


6.1. Homologação das inscrições: A divulgação dos nomes dos candidatos que tiverem 

suas inscrições homologadas será realizada no dia 22 de agosto de 2014 na página 

SIPOSG (http://www.siposg.furg.br/curso/975) e via correspondência eletrônica 

encaminhada ao endereço informado pelo candidato na ficha de inscrição.  

 

6.2. Entrevistas: serão realizadas no período de 29 a 30 de agosto de 2014, em hora e 

local divulgados no dia 22 de agosto de 2014 na página SIPOSG 

(http://www.siposg.furg.br/curso/975) e via correspondência eletrônica encaminhada ao 

endereço informado pelo candidato na ficha de inscrição. 

 

A entrevista será conduzida com base nas informações prestadas pelo candidato na ficha 

de inscrição, no formulário pré-entrevista, na declaração de disponibilidade e no 

currículo Lattes. A nota da entrevista corresponderá a 50% da nota final do candidato e 

terá caráter classificatório. 

 

6.3. Pontuação do Currículo Lattes documentado: será realizada no período de 01 a 

02 de setembro de 2014.  

 

A pontuação do currículo será feita com base na tabela constante no Anexo III deste 

Edital. A nota desta pontuação corresponderá a 50% da nota final do candidato e terá 

caráter classificatório. 

 

6.4. Resultado final da seleção: Serão considerados aprovados os candidatos que 

obtiverem nota final igual ou superior a 6 (seis) pontos no somatório das notas da 

entrevista e do currículo.  

 

Serão considerados selecionados os candidatos aprovados que obtiverem classificação 

igual ou inferior ao 15º lugar, após a ordenação decrescente pela nota final. 

 

A relação dos candidatos selecionados será divulgada em ordem alfabética no dia 03 de 

setembro de 2014 na página SIPOSG (http://www.siposg.furg.br/curso/975) e via 

correspondência eletrônica encaminhada ao endereço informado pelo candidato na ficha 

de inscrição. 

 

7. MATRÍCULA 

 

A matrícula dos candidatos selecionados será realizada no período de 08 a 12 de 

setembro de 2014, de forma presencial, na Secretaria de Pós-Graduação do ICB. Na 

ocasião da matrícula os novos alunos receberão as informações referentes ao início das 

disciplinas. 

 

8. RESUMO DO PROCESSO SELETIVO 

 

Lançamento do Edital 04/07/2014 

Início das inscrições 04/07/2014 

Término das inscrições 17/08/0214 

Homologação das inscrições 22/08/2014 

http://www.siposg.furg.br/curso/975
http://www.siposg.furg.br/curso/975
http://www.siposg.furg.br/curso/975


Etapa 1 – Entrevistas 29-30/08/2014 

Etapa 2 – Pontuação do Currículo Lattes documentado 01-02/09/2014 

Etapa 3 – Divulgação do resultado final 03/09/2014 

Matrícula dos candidatos selecionados 08-12/09/2014 

 

9. OBSERVAÇÕES: 

 

1. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção; 

2. Não caberão recursos às decisões da Comissão de Seleção; 

3. O material de inscrição dos candidatos não selecionados deverá ser retirado junto à 

Secretaria do ICB no prazo máximo de trinta (30) dias após a divulgação dos resultados 

finais. Após esta data, o ICB não se responsabilizará pela guarda dos documentos. 

 

 

 

Rio Grande, ____ de __________________ de 2014. 

 

 

 

Comissão de Seleção: 

 

Claudia Giongo 

Ubiratã Soares Jacobi 

Claudete Miranda Abreu 

Pablo Santos Guimarães 

 

 



ANEXO I 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ICB 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO Lato Sensu EM DIVERSIDADE VEGETAL 

 

FORMULÁRIO PRÉ-ENTREVISTA 

 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

 

Curso de graduação de formação: ___________________________________________  

 

1. Quais são as suas expectativas em relação ao curso de Curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu em Diversidade Vegetal? 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

2) Explane sobre um projeto que você gostaria de desenvolver como monografia de 

conclusão do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Diversidade Vegetal. 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Rio Grande, _____ de __________________ de 2014. 

 

Assinatura do Candidato: ___________________________________________ 

Obs.: para inscrições on-line não será necessária assinatura do candidato. 



ANEXO II 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ICB 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO Lato Sensu EM DIVERSIDADE VEGETAL 

 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

 

 

Eu, _____________________________________________________ declaro conhecer 

o projeto do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Diversidade Vegetal, bem como o 

seu regimento (disponível no sítio: http://www.siposg.furg.br/curso/975) e ter 

disponibilidade para participar das disciplinas e atividades que integram o curso. 

 

Rio Grande, _____ de __________________ de 2014. 

 

Assinatura do Candidato: ___________________________________________ 

Obs.: para inscrições on-line não será necessária assinatura do candidato. 

 

 

http://www.siposg.furg.br/curso/975


ANEXO III 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ICB 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO Lato Sensu EM DIVERSIDADE VEGETAL 

 

FICHA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES DOCUMENTADO 

(Considerando a produção dos últimos 5 anos) 
 

Nome do candidato:  

  Quantidade Nota do item 

Produção 

científica (5,0) 

Artigos publicados (2,0/artigo)   

 Resumo expandido - autor 

(1,5/trabalho) 

  

Resumo expandido - co-autor 

(0,8/resumo) 

  

Resumos - autor (1,0/resumo)   

Resumos - co-autor 

(0,5/resumo) 

  

Soma parcial  

Atividades 

Didático-

científicas e de 

extensão (4,0) 

 

 

 

 

Bolsa IC (órgão fomento) (0,5/ 

Sem.) 

  

Experiência docente (0,5/ 

Sem.) 

  

Palestras ministradas (0,1/ Pal.)   

Cursos ministrados (mínimo 

5hs) (0,2/curso) 

  

Monitoria / Bolsa de trabalho/ 

Estágios (0,3/ Sem.) 

  

Organização de eventos 

acadêmicos (0,3/ativ.) 

  

Participação em congresso, 

seminários, jornadas ou 

similares (0,1 cada) 

  

Atividade de extensão 

(0,3/sem.) 

  

Prêmios (0,5/ Prêmio)   

Cursos e minicursos (mínimo 

10hs) (0,2 cada)  

  

Soma parcial  

Pós- Graduação Lato Sensu Especialização- 

mínimo 360 horas (0,4 cada) 

  

Produção Técnica como consultorias (0,2/cons.)   

Outros a critério da comissão (0,1 cada)   

Soma parcial  

 

Total 

 

 

 


