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INSTRUÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO 2016
As inscrições serão aceitas no período de 08/09/2015 a 31/10/2015, para
início dos estudos no primeiro período letivo do ano seguinte.
O candidato deverá ter curso superior de duração plena, cujo currículo indique
formação em áreas afins com o Programa de Pós-graduação em Agronomia. A
seleção é feita pelo Programa, a partir da análise dos currículos dos candidatos. A
critério do orientador os candidatos poderão ser convocados para entrevista e/ou
prova.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: MESTRADO E DOUTORADO
Atenção: Além de preencher o formulário de inscrição, o candidato deverá
acessar o endereço: http://www.npd.uem.br/webpos/, localizar “mestrado e
doutorado em Agronomia” e preencher as informações solicitadas.
- Duas fotos 3x4;
- Cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento, RG, CPF, Título
de Eleitor e Certificado de Reversista.
- Currículo modelo Lattes documentado (formulário disponível em
http://lattes.cnpq.br);
- Cartas de recomendação de até três pessoas ligadas à formação acadêmica ou às
atividades profissionais do candidato (facultativo);
- Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 150,00;
Também serão necessários os seguintes itens específicos:
I - Mestrado:
- Formulário de inscrição devidamente preenchido; (disponível em formulários)
- Cópia autenticada do diploma do curso de graduação ou documento
equivalente;
- Cópia autenticada do histórico escolar do curso de graduação.
II - Doutorado:
- Formulário de inscrição devidamente preenchido; (disponível em formulários)
- Cópia autenticada do diploma do curso de graduação e de mestrado, ou
documento equivalente;
- Cópia autenticada do histórico escolar do curso de graduação e de mestrado;
- Projeto de pesquisa na área de interesse do candidato. O projeto deverá ter no
máximo de 10 páginas em papel A4, espaço 1,5 e fonte Times New Roman,
tamanho 12, contendo: Título, Introdução, Objetivos, Hipótese do Trabalho,
Revisão Bibliográfica, Material e Métodos e Referências Bibliográficas (ABNT).
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RECOLHIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
A Guia de Recolhimento deverá ser obtida por meio da internet. Instruções para a
obtenção da Guia de Recolhimento via internet:
- Para emissão do guia de recolhimento de taxas
1) Acessar o endereço www.dcf.uem.br
2) No campo “Código de recolhimento”, digitar 960.
3) Preencher o formulário (CPF, Nome Histórico, Complementar)
4) No campo “Histórico complementar”, digitar: “Taxa de inscrição – Seleção
PGA”. No campo Valor preencher R$ 150,00.
5) Clicar em “enviar” e, após, em “visualizar impressão”
6) Imprimir o boleto e recolher em qualquer agência bancária.

ATENÇÃO
-Não haverá devolução da taxa de inscrição sob hipótese alguma.
-Resolução nº 44/11-PGA - Seleção de Candidatos
-A documentação dos candidatos não selecionados ficará à disposição dos
mesmos para devolução até 31/03/2016. Após esta data, o material será
incinerado.
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