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A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

(PROPESQ) e do Programa de Pós-Graduação em Agroenergia Digital (PPGA Digital) torna público o Edital 

de seleção para alunos regulares, para ingresso em 2021-2, no curso de Mestrado em Agroenergia 

Digital, acadêmico, gratuito, regular e reconhecido pela CAPES. 

 

  1. DO PROGRAMA  

 

1.1. O Programa de Pós-Graduação em Agroenergia Digital na modalidade Mestrado, tem por objetivo a 

formação de profissionais capazes de produzir e difundir conhecimento científico, tecnológico nas áreas de 

sistemas produtivos de espécies vegetais bioenergéticas e, nos processos de obtenção de biocombustíveis, 

apoiados nas ferramentas tecnológicas digitais. 

 

1.2. A área de avaliação do Mestrado Acadêmico em Agroenergia Digital é a Ciências Agrárias I. Tendo 

como área de concentração e linhas de pesquisa, as descritas nos itens 1.2.1 e 1.2.2, respectivamente: 

 

1.2.1 Área de concentração:  

a) Agroenergia: Engloba pesquisas que visam subsidiar o desenvolvimento sustentável do 

setor agroenergético com uso de tecnologias, tanto nas metodologias de ensino, quanto nos 

métodos de produção e processamento de matéria prima para obtenção de biocombustíveis. 

 

1.2.2 Linhas de Pesquisa:  

a) Linha de Pesquisa I. Sustentabilidade de arranjos produtivos e sistemas agroenergéticos; 

b) Linha de Pesquisa II. Bioprocessos para obtenção de biocombustíveis; 

c) Linha de Pesquisa III. Tecnologias e inovações em Agronergia Digital; 

 

1.3. O candidato deve, obrigatoriamente, optar no momento de sua inscrição por uma das linhas de 

pesquisa ofertadas e por um dos orientadores informados no item 2.3. 

 

  2. DAS VAGAS OFERTADAS  

 

2.1. Serão disponibilizadas 5 (cinco) vagas, sendo 3 (três) com pagamento de bolsa e 2 (duas) sem 

pagamento de bolsa. Nem todas as vagas precisam ser obrigatoriamente preenchidas.  

 

2.2. O preenchimento das vagas e a distribuição das bolsas obedecerá à ordem de classificação dos 

candidatos aprovados e à disponibilidade de vagas dos professores orientadores. Havendo vagas com outro 

orientador, na mesma linha de pesquisa, os candidatos classificados, com perfil adequado à linha, poderão 

ser convocados e remanejados a outro orientador.  

 

2.3. A seleção dar-se-á de acordo com as linhas de pesquisa, as temáticas de orientação e o número de 

vagas de cada orientador(a), conforme descrito no quadro a seguir: 
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  3. DA BOLSA DE PESQUISA (vide Portaria CAPES 076/2010) 

 

3.1. Exigir-se-á do pós-graduando, para concessão de bolsa de pesquisa:  

 

I - Dedicação integral às atividades do Programa de Pós-Graduação;  

II - Quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades profissionais e sem percepção de 

vencimentos;  

III - Comprovar desempenho acadêmico satisfatório,  

IV - Não possuir qualquer relação de trabalho com a instituição promotora do Programa de Pós-Graduação;  

Linha de 

Pesquisa 

Orientadores(as) Temáticas de Orientação Vagas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINHA I 

Eduardo Andrea Lemus Erasmo 

Doutor em Agronomia (Produção Vegetal)  pela 

Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho. Mestre em Agronomia 

(Produção Vegetal) pela Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho. Graduado em 

Agronomia pela Universidade Federal de Santa 

Maria. 

http://lattes.cnpq.br/6310398015657293 

Plantas daninhas. Bioherbicidas. 

Fisiologia de plantas. 

1 

Aurélio Vaz de Melo 

Graduação em Agronomia pela Universidade 

Federal de Viçosa (2002). Mestrado em 

Fitotecnia (Produção Vegetal) pela 

Universidade Federal de Viçosa (2004). 

Doutorado em Fitotecnia (Melhoramento de 

Plantas, Recursos Genéticos e Biotecnologia) 

pela Universidade Federal de Viçosa (2008). 

http://lattes.cnpq.br/8801624523285392 

Melhoramento genético de 

forrageiras tropicais, Zea mays, 

eficiência nutricional, estresse 

abiótico, Manejo e tratos culturais. 

1 

Elayne Cristina Alves Martins 

Graduação em Ciências Biológicas, Mestrado em 

Agroenergia e Doutorado em Biotecnologia, 

todos pela Universidade federal do Tocantins-

UFT 

http://lattes.cnpq.br/9415467568074149  

Genética Vegetal.  Biodiversidade e 

Conservação Vegetal. Genética 

Molecular e de Microorganismos.  

1 

Solange Aparecida Ságio 

Doutora  em  Agronomia  (Fisiologia  Vegetal) 

pela  Universidade  Federal  de  Lavras.  Mestre 

em Agronomia (Fisiologia Vegetal) pela 

Universidade Federal de Lavras.  Graduada em 

Agronomia  pela  Universidade  do  Estado  de 

Minas Gerais. 

http://lattes.cnpq.br/0161811409436310 

Fisiologia   Molecular   de   culturas 

agroenergéticas. 

1 

 

 

 

LINHA II 

Glaucia Eliza Gama Vieira 

Doutora em Química pela Universidade Federal 

Fluminense. Mestre em Química pela 

Universidade Federal Fluminense. Graduada em 

Química Licenciatura e Bacharelado pela 

Universidade Federal Fluminense. 

http://lattes.cnpq.br/0391758954520783 

Produção de Biocombustíveis 

experimentais a  partir de  processos  

termoquímicos  aplicados  a  lodo 

residual e agroresíduos. 

1 
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V - Realizar estágio à docência de acordo com o estabelecido no art. 18 da Portaria CAPES 076/2010;  

VI - Não ser aluno em programa de residência médica;  

VII - Quando servidor público, somente os estáveis poderão ser beneficiados com bolsas de mestrado e 

doutorado, conforme disposto no art. 318 da Lei 11.907, de 02 de fevereiro de 2009;  

VIII - Os servidores públicos beneficiados com bolsas de mestrado deverão permanecer no exercício de suas 

funções, após o seu retorno, por um período igual ao de afastamento concedido (§ 4º, art. 96-A, acrescido pelo 

Art. 318 da Lei n0 11.907, de 02 de fevereiro de 2009 que deu nova redação à Lei 8.112, de 11 de dezembro de 

1990);  

IX - Ser classificado neste processo seletivo cuja nota de corte é 7,0 para a média final;  

X - Fixar residência na cidade onde realiza o curso;  

XI - Não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de outro programa da 

CAPES, de outra agência de fomento pública, nacional ou internacional, ou empresa pública ou privada, 

excetuando-se:  

 

a) poderá ser admitido como bolsista deste mestrado, o pós-graduando que perceba remuneração bruta inferior 

ao valor da bolsa da respectiva modalidade, decorrente de vínculo funcional com a rede pública de ensino 

básico, desde que liberado integralmente da atividade profissional, 

 

b) os bolsistas da CAPES, matriculados em Programas de Pós-Graduação no país, selecionados para atuarem 

como professores substitutos nas instituições públicas de ensino superior, com a devida anuência do seu 

orientador e autorização da Comissão de Bolsas CAPES/DS do Programas de Pós-Graduação, terão preservadas 

as bolsas de estudo. No entanto, aqueles que já se encontram atuando como professores substitutos não poderão 

ser contemplados com bolsas do Programa de Demanda Social;  

 

c) conforme estabelecido pela Portaria Conjunta N0 1 CAPES/CNPq, de 12/12/2007, os bolsistas CAPES, 

matriculados em Programas de Pós-Graduação no país, poderão receber bolsa da Universidade Aberta do Brasil 

- UAB, quando atuarem como tutores. Em relação aos demais agentes da UAB, não será permitido o acúmulo 

dessas bolsas.  

 

Parágrafo único. A inobservância pela IES dos requisitos deste artigo, acarretará a imediata interrupção dos 

repasses e a restituição à CAPES dos recursos aplicados irregularmente, bem como a retirada da bolsa utilizada 

indevidamente.  

 

VALOR E DURAÇÃO DAS BOLSAS  

 

3.2. A bolsa no valor de R$ 1.500,00 será concedida pelo prazo máximo de 24 meses.  

 

§ 10 Na apuração do limite de duração das bolsas, considerar-se-ão também as parcelas recebidas anteriormente 

pelo bolsista, advindas de outro programa de bolsas da CAPES e demais agências para o mesmo nível de curso, 

assim como o período do estágio no exterior subsidiado por qualquer agência ou organismo nacional ou 

estrangeiro;  

 

§ 20 Apenas discentes com tempo suficiente para a realização do estágio docente deverão ser apoiados com 

bolsas CAPES.  

 

SUSPENSÃO DE BOLSA  

 

3.3. O período máximo de suspensão da bolsa, devidamente justificado, será de até dezoito meses e ocorrerão 

nos seguintes casos:  
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I - de até seis (6) meses, no caso de doença grave que impeça o bolsista de participar das atividades do curso 

ou para parto e aleitamento;  

§ 1º A suspensão pelos motivos previstos no inciso I deste artigo não será computada para efeito de duração da 

bolsa.  

§ 2º É vedada a substituição de bolsista durante a suspensão da bolsa.  

 

COLETA DE DADOS OU ESTÁGIO NO PAÍS E EXTERIOR 

  

3.4. Não haverá suspensão da bolsa quando:  

I - o mestrando, por prazo não superior a seis meses, se afastar da localidade em que realiza o curso, para 

realizar estágio em instituição nacional ou coletar dados necessários à elaboração de sua dissertação ou tese, se 

a necessidade da coleta ou estágio for reconhecida pela Comissão de Bolsas CAPES/DS para o 

desenvolvimento do plano de trabalho proposto;  

 

REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO  

 

3.5. Será revogada a concessão da bolsa CAPES, com a consequente restituição de todos os valores de 

mensalidades e demais benefícios, nos seguintes casos:  

I - se apurada omissão de percepção de remuneração, quando exigida;  

II - se apresentada declaração falsa da inexistência de apoio de qualquer natureza, por outra Agência;  

III - se praticada qualquer fraude pelo bolsista, sem a qual a concessão não teria ocorrido.  

 

Parágrafo único. A não conclusão do curso acarretará a obrigação de restituir os valores despendidos com a 

bolsa, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, circunstância alheia à sua vontade ou doença grave 

devidamente comprovada. A avaliação dessas situações fica condicionada à aprovação pela Diretoria Colegiada 

da CAPES, em despacho fundamentado.  

 

CANCELAMENTO DE BOLSA  

 

3.6. O cancelamento de bolsa, deverá ser comunicado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a qual 

informará mensalmente a CAPES os cancelamentos ocorridos.  

 

Parágrafo único. A bolsa poderá ser cancelada a qualquer tempo por infringência à disposição da Portaria 

076/2010 (CAPES), ficando o bolsista obrigado a ressarcir o investimento feito indevidamente em seu favor, 

de acordo com a legislação federal vigente, e impossibilitado de receber benefícios por parte da CAPES pelo 

período de cinco anos, contados do conhecimento do fato, sem prejuízo das demais sanções administrativas, 

cíveis e penais. 

 

3.7. Em hipótese alguma, aluno com vínculo empregatício fará jus a recebimento de bolsa. 

 

I- Não será considerado vínculo empregatício o aluno microempreendedor individual ou autônomo que receba 

remuneração por serviços avulsos prestados a terceiros, desde que tenha disponibilidade de tempo para as 

atividades do mestrado, que poderão ocorrer de forma integral durante a semana; 

II- Ainda que o aluno não tenha registro formalizado de vínculo empregatício, para fins de recebimento da bolsa 

CAPES, será considerado empregado todo trabalhador que preste serviços com pessoalidade, habitualidade, 

onerosidade e subordinação. 
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4. DO PÚBLICO ALVO 

 

4.1. O Mestrado em Agroenergia Digital destina-se aos portadores de diploma de curso superior reconhecido 

pelo Ministério da Educação (MEC), com graduação em nível de Bacharelado ou Licenciatura Plena, ou de        

documento que comprove a conclusão do curso de graduação antes do início do segundo semestre letivo de 

2021 nos cursos relacionados às seguintes áreas:  

 

 Ciências Agrárias 

 Ciências Biológicas 

 Ciências da Saúde 

 Ciências Exatas e da Terra 

 Engenharias 

 Ciências Humanas 

 Ciências Sociais Aplicadas 

 

 

  5. DA INSCRIÇÃO  

 

5.1. A taxa de inscrição é de R$ 100,00. O valor correspondente deverá ser pago por meio de Guia de 

Recolhimento da União - GRU, que deverá ser apresentado junto aos documentos de inscrição. O endereço 

eletrônico para geração da GRU é: https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp. 

 

a) Os dados a serem informados na ocasião do preenchimento do formulário são:  

 

Unidade Gestora: 154419;  

Gestão: 26251 – Fundação Universidade Federal do Tocantins;  

Nome da Unidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins;  

Código de Recolhimento: 28832-2 Serviços Educacionais;  

Número de Referência: 811;  

Competência (mm/aaaa): mês 08 ano 2021  

Vencimento (dd/mm/aaaa): dia final para o referido pagamento  

CNPJ ou CPF do contribuinte: CPF do candidato;  

Nome do contribuinte/Recolhedor: Nome do candidato;  

(=) Valor Principal: 100,00; 

(=) Valor Total: 100,00.  

Selecionar a opção “geração do boleto” e realizar o pagamento (que só pode ser efetuado no Banco do Brasil). 

  

b) Em nenhuma hipótese, serão aceitos comprovantes de agendamento de recolhimento/depósito, nem será 

devolvido o valor referente à taxa de inscrição. 

 

5.2. Para se inscreverem, os candidatos deverão realizar os seguintes procedimentos: 

 

a) A inscrição será exclusivamente online, conforme o período estipulado no cronograma de seleção (item 

8 deste Edital), com todos os documentos exigidos para inscrição exclusivamente em PDF, anexados no 

email: pgagroenergia@uft.edu.br; 

 

b) O candidato deverá indicar na aba “Assunto” os termos: “Seleção para o Mestrado em Agroenergia 

Digital 2021-2” e anexar todos os documentos exigidos, conforme os itens 5.3 e 5.4 deste Edital; 

 

c) O candidato deverá escrever seu nome completo no corpo do e-mail. 

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp
mailto:pgagroenergia@uft.edu.br
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d) Os candidatos que não seguirem esses procedimentos não terão suas inscrições homologadas. 

 

5.3. Para efetivar as inscrições os candidatos deverão realizar o upload (anexar) os documentos a seguir, 

todos digitalizados em formato PDF, sendo de total responsabilidade do candidato as informações e a 

veracidade dos documentos apresentados: 

a) Documentos pessoais e de escolaridade: 

 1 (uma) cópia digital do diploma de graduação ou declaração de conclusão; 

 1 (uma) cópia digital do histórico acadêmico do curso de graduação; 

 1 (uma) cópia digital da carteira de identidade; 

 1 (uma) cópia digital do CPF; 

 

b) Ficha de inscrição escaneada em PDF e carta de intenção: 

 1 (uma) cópia da ficha de inscrição (anexo 1); 

 1 (uma) carta de intenção conforme previsto no item 5.4 

 

c) Anexo II devidamente preenchido acompanhado do Currículo Lattes e comprovações do Barema; 

 

d) Comprovante de pagamento da GRU (item 5.1) ou resultado do edital com a concessão da isenção (item 6); 

 

5.4. O candidato deverá anexar 1 (uma) carta de intenção com a definição de um tema a ser pesquisado e 

uma justificativa demonstrando a importância da sua realização e os objetivos com no máximo 3 (três) 

páginas. Esta carta deve ser elaborada em letra Times New Roman, tamanho da fonte 12, espaçamento de 1,5; 

 

5.5. Candidatos com necessidades especiais receberão tratamento diferenciado, na medida das possibilidades 

da administração, atendendo ao princípio constitucional da isonomia. Para tanto, os candidatos com 

necessidades especiais deverão se manifestar, no ato da inscrição indicando sua necessidade, anexando 

atestados médicos comprobatórios da sua condição e especificando o tipo de atendimento desejado. 

 

6. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

6.1. Conforme institui o Decreto n0 6.593, de 2 de outubro de 2008, podem pleitear a Isenção da Taxa de Inscrição 

o candidato que: 

a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que 

trata o Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007; e 

b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n0 6.135, de 2007.  

 

6.2. Entende-se por família de baixa renda conforme Decreto n0 6.135, de 2007, aquela com renda familiar 

mensal per capita de até meio salário mínimo; ou a que possua renda familiar mensal de até três salários 

mínimos; 

 

6.3.  A isenção mencionada no caput deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato, acompanhado 

de: 

a) nos casos dos candidatos previstos no item 6.1, alínea a, cópia comprobatória do Número de 

Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; e 

b) no caso dos candidatos previstos no item 6.1, alínea b, uma declaração de próprio punho informando 

que atende à condição estabelecida neste item, acompanhado dos documentos comprobatórios da renda 

familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários 

mínimos. 
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6.4. O candidato que tenha necessidade de pleitear a isenção de inscrição deverá enviar no e-mail: 

pgagroenergia@uft.edu.br período de 02/08/2021 a 12/08/2021 documentos que comprovem os critérios 

expostos no item 6.1, 6.2 e 6.3. 

 

6.5. O exame da solicitação de isenção da taxa de inscrição será realizado pela Comissão Coordenadora do 

Programa ou pela Comissão de Seleção. 

 

6.6. O resultado dos candidatos beneficiados com a isenção da taxa de inscrição será divulgado na Página 

Eletrônica do PPGA (www.uft.edu.br/ppga), a partir do dia 13/08/2021. 

 

6.7. Somente estarão aptos a participar do processo seletivo os candidatos que tiverem as inscrições 

homologadas. A concessão da Isenção da Taxa de Inscrição não garante ao candidato a homologação de sua 

inscrição. 

 

  7. DA AVALIAÇÃO 

7.1. Todo o processo de avaliação será online. 

 

7.2. As etapas deste processo seletivo serão realizadas pela Comissão de Seleção, designada pela equipe gestora 

do Programa 

 

 Etapa I – Homologação da inscrição (Pré-requisito) 

 Etapa II (classificatória e eliminatória) – Prova oral - Análise curricular, Perfil profissional; Análise 

e arguição referente à carta de intenção do candidato. 

 

7.3. Estarão convocados para a Etapa II (Prova oral) todos os candidatos com inscrição homologada.  

 

7.4. A prova oral será realizada virtualmente por meio da plataforma Google Meet, com duração máxima de 20 

minutos, cuja pontuação varia de 0 a 10,0. 

 

7.5. Durante a entrevista é obrigatório a visualização do candidato pelos examinadores, por meio de uma 

câmera, sujeito a desclassificação em caso de descumprimento. 

 

7.6. Ao se inscrever neste processo seletivo, o candidato se responsabiliza pelo acesso à internet no dia em 

horário a ser agendado pela Comissão de Seleção. 

 

7.7. O link de acesso à referida plataforma será enviado no e-mail cadastrado no ato da inscrição, sendo de 

responsabilidade exclusiva do candidato informar corretamente seu endereço eletrônico e acompanhar o envio.  

 

7.8. O PPGA (PPGA Digital) não se responsabiliza por eventuais problemas de acesso.  

 

7.9. Caso o candidato não receba o link da plataforma Google Meet na data prevista no cronograma deste Edital, 

deverá entrar em contato com a Secretaria do Mestrado em Agroenergia pelo e-mail pgagroenergia@uft.edu.br 

até no máximo 24 horas antes da prova oral, para verificar se houve algum problema técnico. 

 

7.10. A nota final do candidato será a média ponderada das notas obtidas nos itens avaliados na Etapa II 

conforme item 7.11. 

 

7.11. A prova oral seguirá os seguintes termos: 

 

mailto:pgagroenergia@uft.edu.br
mailto:pgagroenergia@uft.edu.br
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I. Análise da carta de intenção e Arguição de conceitos teóricos sobre a temática apresentada: 

Valor máximo 10,0, peso 50% (0,50).   

II. Arguição sobre o perfil do candidato:  

Valor máximo 10,0, peso 30% (0,30) 

III. Pontuação do barema apresentado: 

Valor máximo 10,0, peso 20% (0,20) 

 

7.12. O candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete pontos) na fase de Análise da carta de intenções e 

Arguição de conceitos teóricos sobre a temática apresentada (item 7.11, I) será desclassificado.  

 

7.13. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente conforme a sua nota final obtida. Em caso de 

empate, terá preferência o candidato com maior nota no item 7.11, I. Persistindo o empate, terá preferência o 

candidato com a maior nota no barema (item 7.11, III). 

 

7.14. O resultado final será divulgado em edital no site oficial da Universidade, conforme o cronograma geral 

da seleção. No resultado constará o nome do candidato e a sua classificação. 

 

 

  8. DO  CRONOGRAMA  DE  SELEÇÃO 

8.1. O candidato inscrito neste certame deverá previamente concordar com todas as etapas do processo 

seletivo. É de sua inteira responsabilidade o acompanhamento das informações sobre a seleção. 

 
CRONOGRAMA GERAL DA SELEÇÃO 

 

 

8.  DA MATRÍCULA E DAS AULAS  

8.1. Os candidatos aprovados deverão realizar MATRÍCULA ONLINE no dia 28 de agosto de 2021. Os 

documentos necessários deverão ser anexados no email:pgagroenergia@uft.edu.br. 

8.2. Os candidatos aprovados deverão anexar os documentos abaixo relacionados, em formato PDF, para 

garantirem a matrícula: 

 1 (uma) cópia de Certidão de Casamento ou Nascimento; 

Etapas Data Local Horário 

Período de inscrições online De 02 de agosto a 20 de agosto 

de 2021 

Online: pgagroenergia@uft.edu.br 24 h 

Período de solicitação de isenção De 02 de agosto a 12 de agosto 

de 2021 

Online: pgagroenergia@uft.edu.br 24 h 

Resultado do pedido de isenção 13 de agosto de 2021 Ver Edital 

ww2.uft.edu.br/ppga 

24 h 

Etapa I: 

Homologação das inscrições e 

Edital de convocação para Etapa II 

21 de agosto de 2021 Ver Edital  

ww2.uft.edu.br/PPGA Digital 

24 h 

Etapa II: Prova oral 24 de agosto de 2021 Plataforma Google Meet  

O link será disponibilizado via e-mail 

A definir 

Resultado provisório 25 de agosto de 2021 Ver Edital 

ww2.uft.edu.br/ppga 

24 h 

Resultado final e convocação para 

matrículas 

27 de agosto de 2021 Ver Edital 

ww2.uft.edu.br/ppga 

24 h 

Matrículas 28 de agosto de 2021 Online: pgagroenergia@uft.edu.br 

O link será disponibilizado via e-mail 

24 h 

Início das aulas 06 de setembro de 2021 A definir A definir 

mailto:pgagroenergia@uft.edu.br
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 1 (uma) cópia de Diploma de graduação (ou Declaração de conclusão com Histórico acadêmico); 

 1 (uma) cópia do RG e do CPF; 

 1 (uma) cópia do Título eleitoral, com o último comprovante de votação ou certidão de quitação 

eleitoral; 

 1 (uma) cópia de Certidão de serviço militar ou correspondente (quando for o caso); 

 1 (um) comprovante de endereço. 

 

8.3. As aulas do Mestrado em Agroenergia Digital são em regra presenciais, podendo a critério do professor 

em concordância com a Comissão Coordenadora, ter até 40% das disciplinas ministradas virtualmente por meio 

de plataformas digitais, assegurada a qualidade das aulas e cumprimento da carga horária. 

 

8.4. Entretanto, durante o período de isolamento social, em virtude da Covid-19, instituído pelas autoridades 

públicas, todas as atividades do Mestrado em Agroenergia Digital ocorrerão virtualmente. Logo que seja 

solucionada a problemática social, as atividades retornarão à sua normalidade. 

 

9.  DAS  DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1. Em todas as etapas, cabem recursos com o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a divulgação 

dos resultados. Os recursos devem ser arrazoados, objetivos e encaminhados à Banca de Seleção Organizadora 

via e-mail: pgagroenergia@uft.edu.br. As respostas aos recursos apresentados serão publicadas por meio de 

Edital na página eletrônica do Programa (www.uft.edu.br/ppga). 

 

9.2. Fazem parte deste Edital os seguintes documentos: Anexo I – Ficha de Inscrição; Anexo II – Barema. 

 

9.3. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Banca de Seleção. 

 

 

Palmas – TO, 02 de agosto 2021. 

 

 

Flávia Lucila Tonani de Siqueira 

Presidente da Comissão de Seleção 

Mestrado em Agroenergia Digital
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EDITAL N0 009/2021 – PPGA (PPGA Digital) 

ANEXO I - Formulário de Inscrição 

Preencher em letra de forma. Todas as informações solicitadas são indispensáveis ao cadastramento da proposta. 

É obrigatório que o candidato tenha um e-mail ativo. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

NOME                   

                    

SEXO (      )M (      )F NACIONALIDADE 

  

        

CPF   

  

DATA NASCIMENTO 

  

IDENTIDADE   ORGÃO 

EMISSOR 

 UF   DATA EMISSÃO 

 

ENDEREÇO                 

            

BAIRRO     CIDADE     ESTADO   CEP   

                  

TELEFONE WHATSAPP 

 

Fax       

E-MAIL           

                    

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

GRADUAÇÃO                 

NOME DO CURSO                 

                   

INSTITUIÇÃO                 

                   

PAÍS   CIDADE     UF   DATA DA 

CONCLUSÃO: 

                  

LINHA DE PESQUISA 

a) (         ) Linha de Pesquisa I. Sustentabilidade de arranjos produtivos e sistemas agroenergéticos; 

b) (         ) Linha de Pesquisa II. Bioprocessos para obtenção de biocombustíveis; 

c) (         ) Linha de Pesquisa III. Tecnologias e inovações em Agronergia Digital; 

ORIENTAÇÃO 

NOME DO PROVÁVEL ORIENTADOR (Obrigatório informar): 

 

CARTA DE INTENÇÃO 

TÍTULO DA PROPOSTA NA CARTA DE INTENÇÃO: 

 

 

 

 

 

Assinatura do candidato: ____________________________________________________  

Solicita atendimento especial*? (   ) sim (   ) não 
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Qual? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

*obrigatório anexar a comprovação da necessidade de atendimento especial 
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EDITAL N0 06/2020– PPGA DIGITAL 

ANEXO II- Quadro de Atribuição de Pontos para a Avaliação Curricular (Barema) 

 

OBSERVAÇÕES 

Numerar a cópia do comprovante (na parte superior direita) de acordo com o número do item pontuado. 

 

Item Títulos Valor de Cada 

Título 

Valor Máximo 

dos Títulos 

Pontuação Página 

1 Certificado de conclusão de curso de pós-

graduação, em nível de especialização Lato 

Sensu, na área de formação do Programa, 

com carga horária mínima de 360 (trezentas 

e sessenta) horas, de acordo com a 

Resolução CNE/CES n0 1, de 08/06/2007. 

0,30 0,30   

2 Publicação de livro didático/técnico ou 

capítulo de livro de interesse para área do 

Programa com ISBN. 

0,25 1,0   

3 Publicação de artigo científico em 

Periódicos          Qualis/CAPES em Ciências 

Agrárias I. 

0,25 1,25   

4 Comprovante de vínculo de docente em 

exercício no sistema público ou privado de 

ensino: a) na educação básica (ensino 

fundamental, ensino médio, educação 

técnica e tecnológica) ou na b) educação 

superior (cursos de graduação de 

bacharelado ou de licenciatura) ou cursos 

de pós-graduação.  

 

 

1,0 

 

 

1,0 

  

5 Participação em evento científico nacional 

ou internacional com apresentação de 

trabalho 

0,3 1,2   

7 Resumo publicado em eventos científicos. 0,2 0,8   

8 Participação em Programa de Iniciação 

Científica (PIBIC e PIVIC). 

0,25 por ano 1,25   

9 Participação em monitoria e PET. 0,1 0,4   

10 Aprovação em disciplina especial do PPGA  0,2 por crédito 2,8   

      

 Pontuação Máxima da Avaliação TOTAL 10,0   

 

 

Assinatura do candidato: _____________________________________________________ 


