UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIADE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Programa de Pós-Graduação em Agricultura Orgânica – PPGAO
Mestrado Profissional
A UFRRJ e a Embrapa Agrobiologia tornam público, para conhecimento dos interessados, o
processo de seleção de candidatos para ingresso no Curso de Mestrado Profissional em Agricultura
Orgânica.
O objetivo geral do Curso de Mestrado Profissional em Agricultura Orgânica é integrar
conhecimentos teóricos e práticos relativos à condução de sistemas orgânicos de produção visando à
formação e a capacitação de profissionais para atuarem nos setores público, privado e organizações não
governamentais, seja em atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, consultoria técnica e/ou de
gestão. Espera-se que os egressos do PPGAO:
1) contribuam para a expansão da Agricultura Orgânica;
2) entendam e apliquem os princípios, a filosofia e os conceitos de agricultura orgânica;
3) sejam dotados de bases científica e tecnológica relacionadas à agricultura orgânica para
socializarem estes conhecimentos e executarem projetos de forma a contribuir com o
desenvolvimento e a gestão de sistemas orgânicos de produção;
A equipe do PPGAO é formada por docentes da UFRRJ, pesquisadores da Embrapa Agrobiologia e
Pesagro-Rio que vem, há mais de 20 anos, desenvolvendo um importante trabalho de pesquisa, ensino e
extensão voltados para o desenvolvimento da agricultura orgânica e tem como grande referencia a
Fazendinha Agroecológica. http://www.cnpab.embrapa.br/imprensa/pautas/pauta_fazendinha

Docentes do PPGAO (permanentes e colaboradores)
Vinculados à UFRRJ

Vinculados à Embrapa/Agrobiologia

Antonio Carlos de Souza Abboud

Adriana Maria de Aquino

Claudia Antonia Vieira Rossetto

Ednaldo da Silva Araújo

Elen de Lima Aguiar Menezes

Eduardo Francia Carneiro Campello

Higino Marcos Lopes

José Antonio Azevedo Espindola

João Sebastião de Paula Araújo

José Guilherme Marinho Guerra

Leonardo Duarte Batista da Silva

Marco Antonio de Almeida Leal

Leonardo de Oliveira Médici

Mariela Camardelli Uzêda

Luiz Aurélio Peres Martteleto

Marta dos Santos Freire Ricci

Margarida Gorete F. do Carmo

Norma Gouvêa Rumjanek

Raul de Lucena Duarte Ribeiro

Renato Linhares de Assis

Robert de Oliveira Macedo

Vinculado à PESAGRO-RIO
Maria Fernanda de A. Costa Fonseca
Outras informações: http://r1.ufrrj.br/wp/ppgao/

Processo Seletivo para Ingresso em Março de 2014
1. Poderão se inscrever no PPGAO candidatos que possuam:
a) Curso de graduação na área de Ciências Agrárias;
b) Curso de graduação em outras áreas profissionais, desde que possuam atuação e experiência
comprovada em agricultura orgânica.

2. Informações Básicas
Dados gerais:
2.1.
Número de vagas: 20
Início do Curso: março de 2014
Período de inscrição: 21 de outubro a 21 de novembro de 2013
Local de Inscrição: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), sala 115
Pavilhão Central do Campus da UFRRJ, BR 465 Km 7, Seropedica, 23.897-970.
Fone (021) 2681-4707; 2682-1201; 3787-3755
E-mail: ppgao@ufrrj.br; ppgaoufrrj@gmail.com
Sitio do PROPPG: http://www.ufrrj.br/portal/modulo/dppg/index.php
Sítio do PPGAO: http://r1.ufrrj.br/wp/ppgao/

2.2.

Documentação obrigatória
a) Formulário de inscrição preenchido corretamente;
Ver: http://r1.ufrrj.br/wp/ppgao/wp-content/uploads/file/formulario_inscricao.pdf
b) Carta de Intenções (no máximo uma página);
c) Cópia do Diploma do curso de Graduação*;
d) Cópia do Histórico Escolar relativos ao diploma acima citado;
e) Curriculum vitae completo (formato Plataforma Lattes/CNPq)
Comprovar e identificar todos os itens e títulos. Outros formatos de Curriculum
vitae não serão avaliados. Itens citados e não comprovados não serão avaliados.
f) 2 (duas) fotografias 3x4;
g) Formulário contendo os “temas de interesse”. Os temas marcados pelo
candidato servirão de base na hora de escolha do futuro orientador.
http://r1.ufrrj.br/wp/ppgao/wp-content/uploads/file/Temas%20de%20interesse.doc

h) Comprovante original do pagamento da taxa de inscrição (R$45,00).
Emissão da GRU disponível em:
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp
Informar:
Código da unidade gestora: 153166
Código da gestão: 15240
Código de recolhimento: 28830-6
Número de referência: 2013
Competência: mês/ano
Vencimento: dia/mês/ano
CPF do candidato:
Valor: R$ 45,00.

i) Para candidatos com vínculo empregatício: Documento de Concordância da
Instituição Empregadora liberando o candidato para se dedicar às exigências do
PPGAO: presença em tempo integral nos cinco módulos com duração de duas

semanas cada e para dedicação ao trabalho de dissertação cujo cronograma será
elaborado pelo estudante e pelo orientador.
A documentação acima relacionada deverá ser entregue em mãos ou enviada pelos
correios (via SEDEX ou carta registrada) à Divisão Acadêmica da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-graduação em ENVELOPE LACRADO constando no envelope o NOME DO
CANDIDATO E DO CURSO PRETENDIDO.
a. Inscrições enviadas pelo correio deverão ser postadas até o dia 14 de novembro
de 2013, juntamente com o comprovante do pagamento da taxa de inscrição.
b. A Divisão Acadêmica/UFRRJ não receberá nenhum documento após a entrega do
ENVELOPE LACRADO.
c. A falta de qualquer um dos documentos exigidos implicará na eliminação do
candidato do processo seletivo.

*Obs.: Caso, na data da inscrição, o candidato ainda não tenha concluído o curso de Graduação,
deverá anexar uma declaração do Coordenador do Curso informando a sua situação quanto à
previsão de conclusão do curso. A matrícula, porém, somente será realizada mediante
apresentação do comprovante de conclusão do curso de Graduação

3. Seleção
3.1. Critérios
Os candidatos inscritos serão submetidos ao Processo de Seleção pelo Colegiado do PPGAO
que terá como base os seguintes itens:
•
•
•
•

Prova escrita (40%)
Histórico escolar (20%)
Curriculum vitae (40%)
Entrevista

3.2. Informações sobre critérios de seleção
a) A prova escrita será classificatória e versará sobre temas relacionadosà agricultura
orgânica.
b) O não comparecimento à prova implicará na eliminação do candidato
c) As vagas serão distribuídas entre as três Linhas de Pesquisa do curso e considerando os
diferentes temas ou especialidades listados no anexo “Temas de Interesse”.

d) A entrevista é obrigatória e servirá como instrumento auxiliar na definição do possível
professor orientador.
e) Na avaliação do Curriculum vitae (elaborado pela Plataforma Lattes/CNPq) serão
computados apenas os títulos devidamente comprovados e considerados itens como:
•
•

Experiência profissional (comprovada por carteira de trabalho ou equivalente) apresentando as
principais atividades desenvolvidas;
Produção bibliográfica (artigos completos em periódicos, capítulos de livros publicados, livros
organizados ou edições, trabalhos publicados em anais de eventos, demais produções
bibliográficas);

•
•
•
•
•

Produção técnica (produtos tecnológicos ou patentes, trabalhos técnicos; editoração,
desenvolvimento de material didático ou instrucional);
Cursos e Estágios (cursos de curta duração com o mínimo de 20 horas);
Participações em eventos como palestrante (congressos, seminários, encontros, oficinas,
eventos de caráter regional, nacional ou internacional);
Participação em banca de trabalhos de conclusão (Monografias, cursos de
aperfeiçoamento/especialização ou comissão julgadora);
Outras atividades relevantes.

3.3. Informações sobre a prova escrita
O candidato deverá demonstrar conhecimentos nas áreas de atuação do curso, habilidade de redação e
de leitura e interpretação de textos e de dados.

Data da prova: 02 de dezembro de 2013, das 9:00 às 12 horas.
Local: Dependências do PPGAO
CCFAO - Fazendinha
BR 465, km 07 (Km 47 da antiga rodovia Rio-São Paulo)
Seropédica, RJ

3.4. Informações sobre a entrevista
A entrevista será realizada nos dia 02 e 03 de dezembro de 2013 no mesmo local de realização
da prova escrita. O início da entrevista será logo após o término da prova escrita, no dia 02 de
dezembro podendo se estender até o dia 03, dependendo do número de candidatos inscritos.
4. Divulgação dos Resultados e Matrícula
• A divulgação dos resultados será feita pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.
• A matrícula dos candidatos selecionados deverá ser feita em março de 2014 na
Secretária do PPGAO, conforme calendário a ser divulgado pela Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação.
• A seleção e a matrícula no PPGAO não implicam na obrigatoriedade de concessão de
bolsas de estudo.
• A matrícula somente poderá ser realizada mediante apresentação do comprovante de
conclusão do curso de Graduação.
• A matrícula dos candidatos com vínculo empregatício só poderá ser realizada mediante
entrega de documento oficial de liberação pelo Empregador.
5. Informações Complementares
O PPGAO não oferece bolsa de estudos.
O horário de atendimento na Agência do Banco do Brasil no Campus da UFRRJ é de 10:00 às 15:00
horas.

As inscrições serão realizadas na Sala 115, Pavilhão Central (P1) Divisão Acadêmica da PróReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação de 08:30 as 11:00 horas e de 13:00 as 16:00 horas.

Candidatos não selecionados terão 30 dias, após o início das aulas, para retirar sua documentação na
Divisão Acadêmica do PROPPG, Sala 115, Pavilhão Central (P1). Decorrido este prazo a mesma será
incinerada.

6. Cronograma

Itens

Data

Inscrições na PRPPG
Inscrições pelo correio
Prova Escrita
Entrevista
Divulgação dos resultados
Matrícula e início das aulas

21 de outubro a 21 de novembro de 2013
21 de outubro a 14 de novembro de 2013
02 de dezembro de 2013, às 9:00 horas
02 e 03 de dezembro de 2013
janeiro de 2014
março de 2014
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