
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

FACULDADE DE AGRONOMIA ELISEU MACIEL  
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA RURAL 

 
EDITAL PARA EXAME DE SELEÇÃO /2008 

 
De ordem da Diretora Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel e de acordo com o regimento Lato Sensu da 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a Coordenação da Pós-Graduação em Engenharia Rural, Curso 
de Especialização, na modalidade de tutoria à distância, em Gerenciamento e Utilização de Máquinas 
Agrícolas, torna público, para conhecimento dos interessados, o processo de seleção de candidatos ao 
referido Curso, nos termos estabelecidos neste Edital. 
 
1-DA INSCRIÇÃO 
 
As inscrições ao Exame de Seleção para a Pós-Graduação em Engenharia Rural – Especialização, na 
modalidade de tutoria à distância, em Gerenciamento e Utilização de Máquinas Agrícolas da UFPel estarão 
abertas no período de 07 de abril a 16 de maio de 2008, das 8:00 às 11:00 horas, na Secretaria do 
Departamento de Engenharia Rural, sala 306, da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Campus 
Universitário. 
 
1- Poderão inscrever-se como candidatos os Graduados em Agronomia, Engenharia Agrícola, Engenharia 
Mecânica, Administração ou outros, a critério da Coordenação do Curso. 
2- É obrigatório o preenchimento do Requerimento de Inscrição, obtido na página do Curso 
(www.ufpel.edu.br/faem/pger). O requerimento de inscrição deverá ser acompanhado dos seguintes 
documentos: 
a) Fotocópia autenticada do Diploma de Graduação. 
b) Curriculum Vitae (CV Lattes) documentado. 
c) Fotocópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação. 
d) Fotocópias (autenticadas) da Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Certificado de Reservista e 
da Certidão Casamento, em caso de mudança de nome. 
e) Duas fotografias 3x4. 
f) Anteprojeto com a proposta do trabalho de conclusão do Curso. (modelo estruturado CNPq –  Anexo 1). 
g) Memorial Descritivo no qual o candidato deverá apresentar suas experiências profissionais e acadêmicas, 
justificando a escolha do Curso e indicando os interesses teóricos e temáticos que nortearam a elaboração 
do Anteprojeto (até três páginas digitadas em espaço dois, fonte Times New Roman, corpo 12, em papel A4, 
margens 2,5 cm). O memorial descritivo não será pontuado 
h) Fotocópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição de R$ 200,00 (duzentos reais), depositada 
na conta abaixo indicada: 
Banco do Brasil (001) 
Agência 4468-7 
Conta 14579-3 – FDMS – Projeto Máquinas Agrícolas 
 
3-Os candidatos que não puderem comparecer pessoalmente à secretaria do Departamento de Engenharia 
Rural poderão se inscrever por envio de toda a documentação e do requerimento de inscrição por correio 
(sedex), desde que seja respeitada a data limite de postagem de 16 de maio de 2008. Não serão aceitas as 
inscrições enviadas após esta data. 
4- Nenhum candidato poderá participar de qualquer etapa do processo de seleção se houver pendência sobre 
a documentação requerida para a inscrição  
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5- Informações podem ser obtidas na Secretaria do Departamento de Engenharia Rural, sala 306, da 
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Campus Universitário, Caixa Postal, 354; Campus Universitário; 
CEP 96010-900. Fones 3275-7126 e 3275-7259, ou na página do Curso http://www.ufpel.edu.br/faem/pger. 
6-Os pedidos de isenção (parcial ou total) deverão ser devidamente fundamentados, através de carta dirigida 
à Comissão de Seleção do Curso de Especialização em Gerenciamento e Utilização de Máquinas Agrícolas,  
6.1-O resultado dos pedidos de isenção será divulgado na segunda-feira, 26 de maio de 2008, na Secretaria 
do Departamento de Engenharia Rural da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, endereço supra 
mencionado e na página do Curso. 
7-Nenhum candidato poderá participar de qualquer etapa do processo de seleção se houver pendência sobre 
a documentação requerida para a inscrição. 
8-Para os candidatos selecionados, a fim de que os mesmos possam acompanhar o Curso, haverá a 
necessidade da aquisição do material didático (módulos do Curso) no valor de R$1.800,00 (hum mil e 
oitocentos reais), o depósito bancário deverá ser feito de acordo com as informações constantes na letra h 
do item 2, enviando cópia do comprovante por e-mail à Coordenação do Curso. 
 
II-DA SELEÇÃO 
 
A seleção dos candidatos inscritos será realizada em fases por uma Comissão de Avaliação, e contemplará: 
 
1- Na primeira fase a avaliação do curriculum vitae, formação acadêmica do candidato. 
2- Na segunda fase a análise do anteprojeto da proposta do trabalho de conclusão do curso. 
 
III-DOS CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 
 
A Comissão de Avaliação levará em consideração: 
 
1- Na PONTUAÇÃO: 
 
a) Na análise do curriculum vitae: Será utilizada a tabela constante do Anexo 2. O somatório final de todos 
os itens será no máximo de 10 pontos. 
b) Na análise do Anteprojeto: Clareza e definição da caracterização do problema (até 2 pontos); 
viabilidade e relevância dos objetivos e metas (até 3 pontos); suficiência da metodologia e adequação dos 
resultados esperados quanto à proposta do trabalho (até 2 pontos); qualidade da revisão da literatura e das 
referências apresentadas (até 2 pontos); qualidade do texto quanto aos aspectos de correção da escrita (até 1 
ponto). O somatório final de todos os itens será no máximo de 10 pontos. 
 
2- Na CLASSIFICAÇÃO: 
a) Análise de currículo – Peso 4 
b) Análise do Anteprojeto – Peso 6 
c) A nota da análise do anteprojeto deverá ser maior ou igual a 6,0 (seis). 
d) A nota final será a resultante da média: [(Peso 4) Currículo + (Peso 6) Anteprojeto] / 10  
 
IV-DAS VAGAS  
 
Serão ofertadas um total de 40 vagas.  
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V – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
a)Os candidatos selecionados constarão em lista organizada pelos nomes dos candidatos em ordem 
alfabética, que será divulgada na página do Curso (http://www.ufpel.edu.br/faem/pger) e no portal da UFPel 
(http://www.ufpel.edu.br), a partir do dia 02 de junho de 2008. 
b) Os candidatos poderão ter individualmente acesso à nota obtida por solicitação via correio eletrônico a 
Coordenação do Curso (e-mail: lilles@ufpel.edu.br). 
 
VI – DOS RECURSOS 
 
a) Recurso ao resultado da homologação das candidaturas e de qualquer uma das fases da avaliação deve ser 
encaminhado por escrito para a Comissão de Avaliação no prazo de até 72 horas contadas a partir da 
divulgação dos resultados. 
b) A análise dos recursos será feita pela Coordenação do Curso levando em conta a aplicação dos critérios 
dispostos neste edital. 
 
VII-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
- A análise do curriculum vitae e anteprojeto são eliminatórios e classificatórios. 
- Terão direito à matrícula os candidatos classificados até o limite máximo de vagas. 
- Não é obrigatório o preenchimento do número mínimo de vagas oferecidas pela Pós-Graduação. 
- Não haverá segunda chamada. 
- Em caso de empate terá prioridade o candidato que tiver obtido o conceito mais alto na análise do 
curriculum vitae. 
- A inscrição no processo implica na aceitação plena de todos os termos emitidos nesse Edital. 
- A matrícula dos candidatos aprovados ocorrerá entre os dias 4, 5 e 6 de junho de 2008, na Secretaria do 
departamento de Engenharia Rural da FAEM-UFPel, no horário das 8:00 às 11:00 horas, no endereço 
mencionado, através de formulário próprio, que estará disponível na página do Curso: 
http://www.ufpel.edu.br/faem/pger. 
- O que não estiver previsto neste Edital segue o Regimento dos Cursos Lato Sensu da Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação e o Regimento Geral da Universidade Federal de Pelotas 
 

Pelotas, 02 de abril de 2008 
 
 
Professor Dr. Antônio Lilles Tavares Machado 
Coordenador da Pós-Graduação em Engenharia Rural 
Especialização em Gerenciamento e Utilização de Máquinas Agrícolas 
Universidade Federal de Pelotas 
 
De acordo: 
 
 
 
Professor Dr. Manoel de Souza Maia 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
Universidade Federal de Pelotas 


