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ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS E FLORESTAIS (PPGCAF) – 

MESTRADO ACADÊMICO – 2017, COM ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO EM: CONSERVAÇÃO DA NATUREZA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PRODUTOS 

FLORESTAIS E SILVICULTURA E MANEJO FLORESTAL. 
 
 O Colegiado Executivo do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais e Florestais, da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), no uso de suas atribuições regimentais, TORNA PÚBLICA, aos interessados, a 
abertura das inscrições no processo seletivo para ingresso no Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais e 
Florestais no ano de 2018, nível de Mestrado Acadêmico. 
 

DAS VAGAS 
 

Art. 1º - Este processo seletivo tem suas inscrições abertas para preenchimento de 20 vagas no Programa de Pós-
Graduação em Ciências Ambientais e Florestais em nível de mestrado a serem ocupadas no primeiro período letivo do 
ano de 2018. 
Parágrafo Único – O programa se reserva no direito de preencher somente as vagas correspondentes ao numero de 
aprovações no processo seletivo até o limite de 20 vagas.  

DA INSCRIÇÃO 
 
Art. 2º - A inscrição do candidato neste processo de seleção implicará no conhecimento e na tácita aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
 
I - Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se no sentido de efetuar a inscrição e recolher 
o valor respectivo somente após tomar conhecimento do disposto neste Edital e seus anexos, e certificar-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos. 
II - No processo seletivo poderão se inscrever candidatos graduados ou em fase de conclusão da graduação em 
Engenharia Florestal, Agronomia, Engenharia Agrícola, Biologia ou em áreas de domínio conexo.   
 
Art. 3º - As inscrições serão feitas na Divisão Acadêmica da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) 
situada no Prédio Principal da UFRRJ (P1), sala 115, Tel. (21) 2682-1201, até o dia 29 de setembro de 2017, no horário 
de 10:00 às 11:30 e de 13:00 às 15:00 horas, de segunda à sexta-feira, mediante a entrega da seguinte documentação 
em ENVELOPE LACRADO, constando no envelope o NOME DO CANDIDATO E CURSO PRETENDIDO: 
 
I - Formulário próprio de inscrição, preenchido em duas vias – Anexo I; 
II - Carta de candidatura (de intenções) - Anexo II; 
III - Cópia do diploma de graduação ou declaração de que concluirá o curso superior até fevereiro de 2018; 
IV - Cópia do Histórico Escolar do curso de graduação, explicitando o sistema de avaliação; 
V - Curriculum vitae comprovado. Seguir modelo de curriculum vitae do PPGCAF – Anexo III; 
VI - 2 fotografias 3 X 4- colocar as fotos em envelope; 
VII - Resumo do projeto de pesquisa, conforme modelo disponibilizado pelo PPGCAF – Anexo IV; 
VIII - Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 45,00. Os candidatos, de posse do CPF, deverão 
entrar no site https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp para gerar o boleto de pagamento (GRU - 
Guia de Recolhimento da União).  
IX - Os candidatos estrangeiros que não possuam CPF deverão entrar em contato com a Coordenação para maiores 
informações. 
X - A relação das linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais e Florestais pode ser 
encontrada no endereço http://r1.ufrrj.br/wp/ppgcaf/ 
XI - O boleto a ser entregue junto com a documentação deverá ser o original. Para preenchimento da GRU, o 
candidato deve utilizar os seguintes dados: 

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp
http://r1.ufrrj.br/wp/ppgcaf/
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XII - Código da Unidade Gestora (UG) = 153166; Gestão = 15240; Código Recolhimento = 28830-6 (Serviços 
administrativos); Número de referência = 2009; Competência = mês e ano; Vencimento = dia/mês/ano; CPF do 
candidato; Nome do candidato; Valor = R$ 45,00 
 
Art. 4º - As inscrições poderão ser feitas das seguintes formas: 
 
I- enviadas POR CORREIO, SEDEX com AR,  e deverão ser postadas até o último dia de inscrição. O material deverá ser 
enviado para: Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais, Instituto de Florestas 
BR 465, Km 07 23897-000 Seropédica – RJ 
II- entregue na secretaria do PPGCAF. O horário de atendimento será de 9:00 as 11:30 e das 13: 30 as 16:30.  
 
Art. 5º - A documentação de comprovação do curriculum vitae deverá seguir a ordem em que for citada no 
curriculum.  
 
Art. 6º - Secretaria do Curso não receberá nenhum documento após a entrega do envelope LACRADO. 
 
Art. 7º - A inscrição será indeferida quando o candidato:  
 
I - Prestar declarações falsas ou inexatas no formulário de inscrição; 
II - Apresentar documentação falsa; 
III - Não efetuar o pagamento da taxa de inscrição; 
IV - Não apresentar a documentação no prazo estipulado neste edital; 
V - Apresentar documentação incompleta; 
VI - Apresentar resumo do projeto fora das linhas de pesquisa do PPGCAF. 
 
 
Art. 8º - O PPGCAF não se responsabiliza por quaisquer problemas ocorridos no envio da documentação. 
 
Art. 9º - Os valores gastos com taxa de inscrição e envio da documentação não serão ressarcidos, independente do 
indeferimento da inscrição e da aprovação ou não neste Edital. 
 

DOS PROFESSORES HABILITADOS 
 
Art. 10º - A relação de Professores habilitados a orientar alunos de mestrado neste Edital, assim como suas 
respectivas áreas de concentração e de atuação, seguem a seguir: 
 

Professor Vagas ofertadas Área de concentração Área de atuação 

Alexandra Pires 
(aspires@ufrrj.br)  

2 Conservação da 
Natureza 

Ecologia e conservação de 
interações animal-planta e 
fragmentação de habitats 

Alexandre Miguel do Nascimento 
(alexmnasci@gmail.com)  

2 Ciência e Tecnologia de 
Produtos Florestais 

Propriedades físicas e 
mecânicas, estruturas de 

madeira, qualidade da madeira, 
adesão e adesivos, modificação 

da madeira  

Alexandre Monteiro de Carvalho 
(amcarvalho.ufrrj@gmail.com)  

2 Ciência e Tecnologia de 
Produtos Florestais 

Processamento mecânico, 
Controle de qualidade e 
certificação na indústria 

madeireira e planejamento na 
indústria madeireira 

mailto:aspires@ufrrj.br
mailto:alexmnasci@gmail.com
mailto:amcarvalho.ufrrj@gmail.com
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Emanuel José de Araújo 
(ejgaraujo@gmail.com) 

1 Silvicultura e Manejo 
Florestal  

Mensuração e manejo Florestal 

Etelvino Henrique Novotny 
(etelvino.novotny@gmail.com) 

2 Silvicultura e Manejo 
Florestal 

Química do solo e manejo e 
Conservação do Solo  

Fabiano de Carvalho Balieiro 
(carvalieiro@gmail.com) 

1 Silvicultura e Manejo 
Florestal 

Ciclagem de nutrientes e solos 
florestais com ênfase na 
dinâmica de carbono e 

nitrogênio  

Fernando José Borges Gomes  
(fjbgomes@yahoo.com.br ) 

 

1 Ciência e Tecnologia de 
Produtos Florestais 

Química da madeira e celulose e 
papel  

Guilherme Montandon Chaer 
(guilherme.chaer@embrapa.br) 

1 Silvicultura e Manejo 
Florestal 

Ciclagem de nutrientes e 
microbiologia do Solo  

Jerônimo Boelsums Barreto 
Sansevero  

(guapuruvu@gmail.com) 

1 Conservação da 
Natureza 

Restauração ecológica e 
ecologia funcional.  

João Vicente de Figueiredo Latorraca 
(latorraca@hotmail.com)  

3 Ciência e Tecnologia de 
Produtos Florestais 

Qualidade da madeira, 
anatomia da madeira, 

dendrocronologia e secagem da 
madeira 

José Carlos Arthur Junior 
(josecarlosarthurjunior@gmail.com) 

1 Silvicultura e Manejo 
Florestal 

Viveiros Florestais  

Marcelo da Costa Souza  
(souza.mc@gmail.com) 

 

1 Conservação da 
Natureza 

Florística e estrutura de 
ecossistemas terrestres e  
taxonomia e ecologia de 

Myrtaceae 

Marcio Rocha Francelino 
(marcio.francelino@gmail.com) 

 

1 Silvicultura e Manejo 
Florestal  

Solos e geoprocessamento 

Marcos Gervasio Pereira 
(mgervasiopereira@gmail.com)  

1 Silvicultura e Manejo 
Florestal 

e  Conservação da 
Natureza 

Uso e manejo de solos em 
ecossistemas florestais e 

ciclagem de nutriente  

Paulo Sérgio dos Santos Leles 
(pleles@ufrrj.br)  

3 Silvicultura e Manejo 
Florestal 

Formação de povoamentos para 
restauração florestal  

Rafael Coll Delgado 
(rafaelcolldelgado32@gmail.com)  

2 Conservação da 
Natureza e 

Silvicultura e Manejo 
Florestal  

Sensoriamento remoto em 
sistemas ambientais e 

Climatologia 

Roberto Carlos Costa Lelis 
(roberto.lelis@gmail.com)  

2 Ciência e Tecnologia de 
Produtos Florestais 

Utilização de resíduos de base 
florestal; adesivos para madeira 

e derivados e painéis de 
madeira 

Sérgio Miana de Faria 
(sdefaria@cnpab.embrapa.br) 

2 Silvicultura e Manejo 
Florestal  

e Conservação da 
Natureza  

Interação entre plantas e 
microorganismos e recuperação 

de áreas degradadas 

 

mailto:ejgaraujo@gmail.com
mailto:etelvino.novotny@gmail.com
mailto:carvalieiro@gmail.com
mailto:fjbgomes@yahoo.com.br
mailto:guilherme.chaer@embrapa.br
mailto:guapuruvu@gmail.com
mailto:latorraca@hotmail.com
mailto:josecarlosarthurjunior@gmail.com
mailto:souza.mc@gmail.com
mailto:marcio.francelino@gmail.com
mailto:mgervasiopereira@gmail.com
mailto:pleles@ufrrj.br
mailto:rafaelcolldelgado32@gmail.com
mailto:roberto.lelis@gmail.com
mailto:sdefaria@cnpab.embrapa.br
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Art. 11º - As vagas de que trata o presente Edital serão distribuídas entre os membros do corpo docente permanente 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais, de acordo com a disponibilidade de vagas dos 
orientadores. 
 

DA APROVAÇÃO E SELEÇÃO 
 
Art. 12º - A seleção será feita pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais ou 
por uma Comissão de Seleção com membros Docentes indicados pelo Colegiado Executivo. Os nomes dos membros 
da comissão de seleção, serão divulgados junto com a homologação dos candidatos.  
 
Art. 13º - A aprovação do candidato será realizada com base em três avaliações, conforme a seguir: 

- 1ª AVALIAÇÃO - Prova de conhecimentos técnico-científicos na área de concentração escolhida 
(ELIMINATÓRIA); 

- 2ª AVALIAÇÃO - Prova de língua inglesa (CLASSIFICATÓRIA); 
- 3ª AVALIAÇÃO - Análise do curriculum vitae (CLASSIFICATÓRIA).  

 
Art. 14º - Para as provas de conhecimentos técnico-científicos e de língua inglesa, o candidato deverá comparecer ao 
local designado para a prova, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de: 
I - Comprovante de inscrição; 
II - Original de um documento de identidade com foto; 
III - Caneta esferográfica fabricada em material transparente de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2, calculadora 
(opcional) e borracha macia.  
IV - Para a prova de língua inglesa será permitido o uso de dicionário. 
 
 
§1º - Após a entrada em sala e durante as provas de conhecimentos técnico-científicos e de língua inglesa, não serão 
permitidas consultas bibliográficas (exceção ao uso de dicionário na prova de língua inglesa), bem como usar no local 
de exame armas ou aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, 
telefone celular, etc.). O descumprimento desta instrução implicará na eliminação do candidato.  
 
§2º - A saída da sala de prova, tanto para a prova de conhecimentos técnico-científicos, quanto de língua inglesa 
somente será permitida depois de transcorrido o tempo de 1 (uma) hora do início da prova. Ao final das provas, os  
três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo os três 
deixarem a sala juntos. 
 
§3º - A nota mínima na prova de conhecimentos técnico-científicos é 5,0 (cinco), sendo esta de caráter eliminatório.  
 
§4º - A correção da segunda (prova de língua inglesa) e a terceira avaliação (análise do curriculum vitae) só serão 
realizadas para aqueles candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5,0 na prova de conhecimentos técnico-
científicos. 
 
§5º - A prova de língua inglesa caracteriza-se pela tradução de um texto técnico da área de Ciências Ambientais e 
Florestais.  
 
§6º - Os critérios de avaliação (Barema) do curriculum vitae encontram-se no Anexo V deste edital. 
 
§7º - Na avaliação do curriculum vitae, o candidato que obtiver maior pontuação receberá nota máxima (10,0), sendo 
as notas dos demais candidatos, calculadas a partir da maior pontuação. 
 
Art. 15º - A classificação dos candidatos aprovados será feita com base na seguinte equação: 
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NF = (NPCtc x 0,4) + (NPLi x 0,1) + (NC x 0,5)   
 
em que, 
NF = nota final (de 0 a 10); 
NPCtc = nota da prova de conhecimentos técnico-científicos (de 5 a 10); 
NPLi = nota da prova de língua inglesa (de 0 a 10);  
NC = nota do curriculum vitae (de 0 a 10). 
 
Parágrafo Único - A ordem de classificação se dará na ordem decrescente, sendo considerado como primeiro 
colocado, aquele que obtiver a maior nota final. 
 
Art. 16º - A seleção dos candidatos aprovados está vinculada: 
 
I - Ao número de vagas disponíveis neste edital; 
II - Ao aceite do orientador, comprovado através da carta de aceite na respectiva área de concentração, na qual o 
candidato realizou a prova de conhecimentos técnico-científicos (recomendasse fortemente que o candidato entre em 
contato com o possível orientador); 
 
§1º - As notas de todas as avaliações, assim como a lista dos candidatos aprovados e selecionados serão divulgados na 
secretaria do PPGCAF.  
 
§2º -  O resultado do processo de seleção não está vinculado ao recebimento de Bolsa de Estudos.  
 
§3º - Os alunos selecionados poderão concorrer a bolsas de estudo da CAPES ou de outras agências, através de um 
edital específico de candidatura a bolsas de estudo a ser divulgado pela Coordenação do PPGCAF.  
 
§4º - De acordo com a disponibilidade de vagas ainda existentes, após a divulgação do resultado da seleção, a critério 
do Colegiado Executivo, poderão ser convocados os candidatos em 2a chamada, desde que respeitada a ordem de 
classificação e de acordo com a disponibilidade de orientação na respectiva área de concentração.  

 
DO CRONOGRAMA 

 
Art. 17º – A programação do processo de seleção que trata este edital seguirá o seguinte cronograma: 
 

ATIVIDADES DATA 

• Inscrições Até dia 29 de setembro de 2017 

• Homologação da inscrição  13 de outubro de 2017 

• Prova de conhecimentos específicos 
27 de outubro de 2017 

9:00 as 12:00 horas (horário de Brasília) 

• Prova de Inglês 
27 de outubro de 2017  

14:00 as 17:00  horas (horário de Brasília) 

• Divulgação do resultado 24 de novembro de 2017 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

INSTITUTO DE FLORESTAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS E FLORESTAIS 

 
 

 
Endereço: BR 465, KM 7, Seropédica – RJ, CEP: 23897-000 

Telefone: (21) 2681-4982 – E-mail: ppgcaf@gmail.com 

• Prazo limite para recurso do resultado  
Das 9:00 horas do dia 27 de novembro de 2017 

as 17:00 horas do dia 29 de novembro de 2017 

• Resultado final pós-recurso 01 de dezembro de 2017 

 
 
§1º - Locais de provas:  
I - Instituto de Florestas, UFRRJ, BR 465, Km 07, Seropédica – RJ  
II - Dependendo da viabilidade operacional e de aprovação pelo Colegiado Executivo do PPGCAF as provas de 
conhecimento técnico-científico e de inglês poderão ser realizadas em outras instituições fora do Estado do Rio de 
Janeiro, o que será divulgada junto a homologação das inscrições.  
III - O candidato deverá colocar na ficha de inscrição o local pretendido para a realização das provas. 
 
§2º - O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de realização das provas, para 
fins de justificativa de sua ausência. 
I - Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. 
II - O não comparecimento às avaliações presenciais deste processo de seleção, por qualquer motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará em sua eliminação. 
 

DOS RECURSOS 
 
Art. 18º - Será admitido recurso quanto: 
I - ao indeferimento da inscrição; 
II - ao resultado da prova de conhecimentos técnico-científicos; 
III - ao resultado da prova de língua inglesa, para o candidato que tenha obtido nota igual ou superior a 5,0 na prova 
de conhecimentos técnico-científicos; 
IV - ao resultado da nota final (NF) e classificação dos candidatos no processo de seleção. 
 
§1º - O prazo para interposição dos recursos será de três dias úteis, no horário das 9 horas do primeiro dia, às 17 
horas do último dia, ininterruptamente, contados do primeiro dia útil posterior à data de divulgação dos resultados, 
na secretaria do PPGCAF. 
 
§2º - Não serão analisados os recursos recebidos em desacordo com este Edital. 
 
§3º - Os recursos serão julgados pelo Colegiado Executivo do programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e 
Florestais. 
 
§4º - Caso haja deferimento de recurso interposto, poderá ser alterada a classificação inicial do candidato com as 
devidas implicações.  
 
Art. 19º - Não serão deferidos os Recursos que forem apresentados: 
I - em desacordo com as especificações contidas neste Edital; 
II - fora do prazo estabelecido; 
III - sem fundamentação lógica e consistente; 
IV - contra terceiros; 
V - recurso interposto por terceiro; 
VI - recurso interposto em coletivo; 
VII - cujo teor desrespeite a comissão de seleção. 
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Art. 20º - Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso. O Colegiado Executivo do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Ambientais e Florestais constitui a instância para recurso, sendo soberano em suas decisões, razão pela 
qual não caberão recursos adicionais. 
 
Art. 21º - Em caso de alteração do resultado, será publicada a lista de reclassificação dos candidatos.  

 
DA MATRÍCULA 

 
Art. 22º - A matrícula será efetivada na Secretaria do Curso, sendo que as disciplinas a serem cursadas serão definidas 
pelo Professor Orientador. Para a matrícula no Curso de Mestrado é obrigatória a apresentação do certificado de 
conclusão do curso de graduação. Além disso, o candidato selecionado deverá cumprir todas as exigências contidas 
no Regimento VIGENTE do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais e Florestais da UFRRJ, disponível em:  
http://r1.ufrrj.br/wp/ppgcaf/ 
 
Parágrafo Único - O PPGCAF não aceitará o argumento de que o aluno selecionado não tenha conhecimento a 
respeito das informações contidas no Regimento do Programa. 
  

DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
Art. 23º - O horário bancário da agência do Banco do Brasil no Campus Universitário é de 10 às 15:00 horas. 

 
Art. 24º - Após a divulgação do resultado do exame de seleção aos Cursos de Pós-Graduação da UFRRJ, os candidatos 
terão 30 (trinta) dias para apanharem seus documentos na secretaria do Departamento de Pesquisa da Pós-
Graduação (DPPG), sala 116, P1. Após esse prazo, os documentos serão incinerados. 
 
Art. 25º - Casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado Executivo do Programa de Pós-graduação em 
Ciências Ambientais e Florestais. 
 
Art. 26º - Os temas para a prova de conhecimento específico, para as áreas de concentração Conservação da 
Natureza, Ciência e Tecnologia de Produtos Florestais e Silvicultura e Manejo Florestal estão relacionados abaixo: 
 
§1º - ÁREA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 
 

1. Bases ecológicas para a conservação; 
2. Ecologia aplicada: aplicações dos conceitos 

ecológicos a questões ambientais e sua 
gestão, restauração ecológica; 

3. Conservação: fragmentação, introdução de 
espécies exóticas, superexploração de 
populações; mudanças climáticas; poluição 
ambiental; 

4. Manejo de Áreas Silvestres; 
5. Hidrologia florestal; 
6. Conservação de bacias hidrográficas; 
7. Recuperação e reabilitação de áreas 

degradadas/perturbadas; 
8. Conservação aplicada ao desenvolvimento 

sustentável. 
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§2º - ÁREA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PRODUTOS FLORESTAIS  
 

1. Estrutura anatômica da madeira de coníferas e 
folhosa; Relação entre a estrutura anatômica da 
madeira e suas propriedades e comportamento 
tecnológico; Defeitos naturais da madeira. 

2. Propriedades físicas da madeira: umidade; 
relação entre a umidade do ar e a madeira; 
estabilidade dimensional da madeira. 

3. Processos de secagem da madeira; defeitos de 
secagem. 

 

 4. Agentes biológicos de deterioração da madeira; 
processos de tratamento de madeiras.  

5. Composição química da madeira. 
6. Painéis de madeira: Tipos; adesivos para colagem de 

painéis. 
7. Propriedades mecânicas da madeira (resistência e 

rigidez), fatores que afetam as propriedades 
mecânicas, Lei de Hooke, fatores de segurança.  
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§3º - ÁREA SILVICULTURA E MANEJO FLORESTAL 
 
1. Produção de  mudas de espécies florestais;  
2. Geoprocessamento aplicado aos recursos florestais;  
3. Estatística experimental aplicada à ciência florestal;  
4. Manejo e conservação de solos de ecossistemas 

florestais; 

 5. Implantação e formação de povoamentos florestais; 
6. Sistemas agroflorestais; 
7.  Mensuração florestal; 
8.  Manejo florestal. 
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