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CERTIDÃO
Certifico que o presente edital foi afixado em local
de costume, neste Campus, no dia 25/08/2017.
Tiago Roque Benetoli da Silva
Coordenador do curso

O PROFESSOR DOUTOR Tiago Roque Benetoli da Silva, coordenador do programa
de pós-graduação em Ciências Agrárias,
TORNA PÚBLICO:

O edital de seleção para alunos regulares do ano de 2018, do programa de pósgraduação em Ciências Agrárias em nível de Mestrado, vinculado ao Departamento de
Ciências Agronômicas, Campus Regional de Umuarama.

Umuarama, 25 de agosto de 2017.

Prof. Dr. Tiago Roque Benetoli da Silva
Coordenador do programa de
pós-graduação em Ciências Agrárias
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Seleção ALUNOS REGULARES 2018
A seleção será feita pelo Programa de pós-graduação em Ciências Agrárias a partir de
prova escrita, entrevista com o orientador e defesa do currículo.
Para inscrição (PERÍODO DE 09/10 – 17/11/2017) é necessário:
1- Preencher a ficha de inscrição on line conforme segue:
Acessar a página: http://www.npd.uem.br/webpos/
Encontrar Ciências Agrárias e clicar em inscrição
Clicar em 2018 - Mestrado - inscrever
Clicar em Li e concordo e depois em Prosseguir
Preencher todos os campos.
Finalizado clique em Continuar
Na página que abrirá é preciso preencher os campos de Endereço e Formação Acadêmica.
Os dados profissionais não são necessários.
Clique em GRAVAR (barra branca na parte superior da página).
Imprima e assine a ficha de inscrição
2- Recibo ORIGINAL de pagamento da taxa de matrícula no valor de R$150,00:
a) Acessar o endereço www.dcf.uem.br e depois o link "Guia de Recolhimento" e depois
"Formulário - GRUEM"
b ) No campo "Código de recolhimento", digitar 3362
c ) Preencher o formulário (CPF, Nome)
d ) Clicar em "enviar" e, após, em "visualizar impressão"
e ) Imprimir o boleto e recolher em qualquer agência bancária.)
OBS.: NÃO SERÁ DEVOLVIDA EM HIPÓTESE ALGUMA O VALOR DO
PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
3- Duas fotos 3x4 recentes (uma na ficha de inscrição e outra avulsa)
4- Fotocópia autenticada de: Certidão de nascimento ou casamento; RG; CPF; Histórico
Escolar da Graduação; Diploma da graduação (no ato de inscrição serve declaração de
provável formando); certificado de reservista (homens) e título de eleitor.
5- Curriculum (PLATAFORMA LATTES) IMPRESSO (para os alunos que se
candidatarão a bolsas de estudo, o currículo deve ser documentado)
6- Trazer todos os documentos na secretaria do curso (Local) OU enviar pelo correio para
o endereço de contato: Pós Graduação em Ciências Agrárias, Estrada da Paca s/n (UEM
– Fazenda), São Cristovão, 87502-970, Umuarama, PR, Brasil – Caixa-Postal: 65), porém
a documentação deverá chegar até dia 15/11/2017. Não será homologada a inscrição dos
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candidatos cujos documentos chegarem após essa data.
SERÃO INDEFERIDAS AS INSCRIÇÕES COM:
Ausência de algum documento, FALTA DE AUTENTICAÇÃO ou currículo FORA
DA PLATAFORMA LATTES (SEM DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO).
Obs.: NÃO É DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO CURSO
VERIFICAR SE FALTA ALGUM DOCUMENTO, OU SE OS MESMOS ESTÃO
AUTENTICADOS. ISSO É DE RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO.
DATAS:
- Inscrições no período de 09/10 – 17/11/2017
- A partir do dia 27 de novembro de 2017 será divulgada o deferimento ou não.
- Prova escrita: 08/12/2017 – 08h00 – UEM – UMUARAMA (campus Fazenda) na sala
de Pós Graduação (Bloco 2)
- Resultado da prova escrita: 08/12/2016 (divulgação em edital fixado na secretaria do
curso e pela página: www.pag.uem.br)
- Defesa do currículo: 11/12/2017 (a realizar-se na sala da Pós Graduação do Bloco 2)
- Entrevista com o orientador: 11 a 13/12/2017 – entrar em contato por telefone ou e-mail
com o orientador (informações www.pag.uem.br – ORIENTADORES).
- Resultado final: a partir de 18 de dezembro de 2017.
CRITÉRIO PARA SELEÇÃO:
- Prova escrita presencial ELIMINATÓRIA
Será efetuada uma prova com questões de múltipla escolha, usando-se como base os
capítulos de livros divulgados no site www.pag.uem.br – SELEÇÃO
Essa avaliação é de caráter ELIMINATÓRIO, para prosseguimento no processo seletivo
o candidato deverá atingir a nota MÍNIMA de 5,0 (cinco vírgula zero).
A ausência do candidato na prova escrita por QUALQUER MOTIVO acarretará em
DESCLASSIFICAÇÃO DO MESMO.
- Defesa de currículo (CLASSIFICATÓRIA COM PESO 1).
O candidato será arguido em função das informações prestadas em seu currículo por uma
banca de avaliação.
A ausência do candidato nessa etapa por QUALQUER MOTIVO acarretará em NOTA
ZERO.
- Entrevista com o orientador (CLASSIFICATÓRIA COM PESO 2).
O candidato deverá entrar em contato com seu POSSÍVEL orientador, por telefone ou email para agendar a sua entrevista.
A entrevista poderá ser presencial ou via eletrônica (ficará a critério do orientador)
A ausência do candidato nessa etapa por QUALQUER MOTIVO acarretará em NOTA
ZERO.
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