
           

 

Cidade Universitária Paulo VI, Avenida Lourenço Vieira da Silva, n.º 1000, Jardim São Cristóvão, CEP. 65055-310, São Luís/MA. 

Tel.: (98) 3216-8100 C.N.P.J. 06.352.421/0001-68 - Criada nos termos da Lei n.º 4.400, de 30/12/1981. 

 

       
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PPG

 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO - CPG  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRICULTURA E AMBIENTE - PPGAA 

 

EDITAL DE PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO N.º 02/2021 DO EDITAL N.º 21/2021 – 

PPG/CPG/UEMA  

 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual do Maranhão 

(PPG/UEMA) torna público, para conhecimento dos interessados, a prorrogação das inscrições para a 

seleção ao CURSO DE MESTRADO EM AGRICULTURA E AMBIENTE, aprovado pela 

Resolução n° 1197/2016-CEPE/UEMA, recomendado pela CAPES e de acordo com as especificações 

contidas no presente edital. 

 

 

Onde se lê:  

 

5. DURAÇÃO, HORÁRIO E FUNCIONAMENTO DO CURSO 

O Curso de Mestrado em Agricultura e Ambiente terá duração mínima de 18 e máxima de 24 meses e 

funcionará nas instalações do PPGAA em regime integral no Centro de Estudos Superiores de Balsas - 

CESBA/UEMA, localizado na Praça Gonçalves Dias, s/n.º, CEP 65.800-000, Balsas - MA. As aulas 

serão ministradas no CESBA/UEMA, Balsas - MA, no Centro de Ciências Agrárias (CCA/UEMA), 

situado na Avenida Lourenço Vieira da Silva, n.º 1000, Cidade Universitária Paulo VI, Jardim São 

Cristóvão, CEP. 65055-310, São Luís-MA, e também poderão ser de forma remota. 

 

Leia-se:  

 

5. DURAÇÃO, HORÁRIO E FUNCIONAMENTO DO CURSO 

O Curso de Mestrado em Agricultura e Ambiente, em regime integral, terá duração mínima de 18 e 

máxima de 24 meses tendo como sede administrativa o Centro de Estudos Superiores de Balsas - 

CESBA/UEMA, Balsas - MA. As disciplinas descritas como obrigatórias serão ministradas no 

CESBA/UEMA, Balsas - MA, e as disciplinas consideradas optativas poderão ser ministradas de forma 

presencial ou remota. 

 

Onde se lê: 

 

9. PROCESSO SELETIVO: 

9.1 A seleção dos candidatos será realizada por Comissão designada pelo Colegiado do Programa de 

Pós-Graduação em Agricultura e Ambiente. 

9.2 O processo seletivo constará das seguintes etapas:  

9.2.1 Primeira etapa (Eliminatória): esta etapa será constituída do exame de proficiência em língua 

inglesa, a ser realizada pelo Núcleo de Línguas (NUCLIN/UEMA) no dia 1º/12/2021. Será considerado 

aprovado, nesta etapa, o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7 (sete) pontos. 

9.2.2 Segunda etapa (Classificatória - Peso 0,6): Essa etapa será constituída da avaliação do coeficiente 

de rendimento da graduação (Peso 0,3) e do Curriculum Vitae (Peso 0,3). O número de candidatos 

classificados nessa etapa será três vezes o número de vagas oferecidas no subitem 6.1. 

a) Histórico escolar da graduação do candidato deverá apresentar o sistema de avaliação e a nota final 

obtida no curso ou coeficiente de rendimento final. Essa informação é de total responsabilidade do 

candidato.  
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b) Análise do Curriculum Vitae do candidato consistirá em verificar se o candidato cumpre com o 

público-alvo e perfil desejado (item 4), bem como avaliar os comprovantes enviados dos últimos cinco 

anos (2017 à 2021), conforme o Apêndice B. 

9.2.3 Terceira etapa (Classificatória - Peso 0,4): a entrevista, que acontecerá entre os dias 25/1/2022 a 

27/1/2022, das 8h às 18h, será realizada por vídeo conferência pela Comissão de Seleção. Essa etapa 

consistirá em conhecer o candidato, confirmar informações fornecidas no Curriculum Vitae e no plano 

de trabalho, verificar os conhecimentos, habilidades, atitudes e interesse necessários, e a aderência do 

perfil do candidato ao programa. As entrevistas serão gravadas em arquivo digital. 

a) A entrevista será realizada via plataforma Microsoft Teams o que exigirá, obrigatoriamente, do 

candidato acesso a um computador conectado à internet, com microfone e câmera. A divulgação das 

datas e horários para entrevista dos candidatos aprovados na primeira etapa será realizada no dia 

20/1/2022 no site do PPGAA (<www.ppgaa.uema.br>). O link para a entrevista será enviado para o e-

mail do candidato cadastrado no formulário de inscrição, com 24 horas de antecedência. 

 

Leia-se: 

 

9. PROCESSO SELETIVO: 

9.1 A seleção dos candidatos será realizada por Comissão designada pelo Colegiado do Programa de 

Pós-Graduação em Agricultura e Ambiente. 

9.2 O processo seletivo constará das seguintes etapas:  

9.2.1 Primeira etapa (Classificatória – Peso 0,2): esta etapa será constituída do exame de proficiência em 

língua inglesa, a ser realizada pelo Núcleo de Línguas (NUCLIN/UEMA) no dia 10/01/2022. O 

candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete pontos) no exame de proficiência estará isento 

de realizar o mesmo no decorrer do curso de mestrado. Candidatos que obtiverem nota menor ou igual a 

6,9 (seis pontos e nove décimos) será obrigado a refazer o exame tendo como data limite, o final do 

segundo semestre letivo para apresentar o certificado de proficiência expedido pelo Núcleo de Línguas 

(NUCLIN/UEMA). 

9.2.2 Segunda etapa (Classificatória - Peso 0,4): Essa etapa será constituída da avaliação do coeficiente 

de rendimento da graduação (Peso 0,2) e do Curriculum Vitae (Peso 0,2). O número de candidatos 

classificados nessa etapa será três vezes o número de vagas oferecidas no subitem 6.1. 

a) Histórico escolar da graduação do candidato deverá apresentar o sistema de avaliação e a nota final 

obtida no curso ou coeficiente de rendimento final. Essa informação é de total responsabilidade do 

candidato.  

b) Análise do Curriculum Vitae do candidato consistirá em verificar se o candidato cumpre com o 

público-alvo e perfil desejado (item 4), bem como avaliar os comprovantes enviados dos últimos cinco 

anos (2017 à 2021), conforme o Apêndice B. 

9.2.3 Terceira etapa (Classificatória - Peso 0,4): a entrevista, que acontecerá entre os dias 25/1/2022 a 

27/1/2022, das 8h às 18h, será realizada por vídeo conferência pela Comissão de Seleção. Essa etapa 

consistirá em conhecer o candidato, confirmar informações fornecidas no Curriculum Vitae e no plano 

de trabalho, verificar os conhecimentos, habilidades, atitudes e interesse necessários, e a aderência do 

perfil do candidato ao programa. As entrevistas serão gravadas em arquivo digital. 

a) A entrevista será realizada via plataforma Microsoft Teams o que exigirá, obrigatoriamente, do 

candidato acesso a um computador conectado à internet, com microfone e câmera. A divulgação das 

datas e horários para entrevista dos candidatos aprovados na primeira etapa será realizada no dia 

20/1/2022 no site do PPGAA (<www.ppgaa.uema.br>). O link para a entrevista será enviado para o e-

mail do candidato cadastrado no formulário de inscrição, com 24 horas de antecedência. 
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Onde se lê: 

 

10. RESULTADO FINAL 

10.1 O resultado final será obtido pela pontuação alcançada pelos candidatos na segunda e terceira etapa 

do processo seletivo, atribuindo-se os respectivos pesos para: a) Coeficiente de Rendimento (30%); b) 

Curriculum Vitae (30%); Entrevista (40%).  

10.2 A Nota Final (NF) dos candidatos será classificatória e obtida a partir da seguinte expressão 

matemática: 

 

NF =
[(CR x 30) + (CV x 30) + (E x 40)]

100
 

Em que: 

NF = Nota Final 

CR = Coeficiente de Rendimento  

CV = Curriculum Vitae 

E = Entrevista 

 

10.3 A classificação final dos candidatos dar-se-á, na ordem decrescente da NF, respeitando-se o 

número de vagas oferecidas neste Edital, conforme item 6; 

10.4 Serão adotados como critérios de desempate:  

1° - Maior nota na entrevista; 

2° - Maior pontuação no Curriculum Vitae; 

3° - Maior nota no Coeficiente de Rendimento; 

4° - Maior idade. 

 

Leia-se: 

 

10. RESULTADO FINAL 

10.1 O resultado final será obtido pela pontuação alcançada pelos candidatos no processo seletivo, 

atribuindo-se os respectivos pesos para: a) Histórico (20%); b) Curriculum Vitae (20%); c) Exame de 

proficiência em língua inglesa (20%); Entrevista (40%).  

10.2 A Nota Final (NF) dos candidatos será classificatória e obtida a partir da seguinte expressão 

matemática: 

NF =
[(CR x 20) + (CV x 20) + (EP x 20) + (E x 40)]

100
 

Em que: 

NF = Nota Final 

CR = Coeficiente de Rendimento   

CV = Curriculum Vitae 

EP = Exame de proficiência em língua inglesa 

E = Entrevista 

 

10.3 A classificação final dos candidatos dar-se-á, na ordem decrescente da NF, respeitando-se o 

número de vagas oferecidas neste edital, conforme item 6; 

10.4 Serão adotados como critérios de desempate:  

 1° - Candidatos com maior nota na entrevista; 

 2º - Maior pontuação no Exame de proficiência em língua inglesa; 

 3° - Maior pontuação no Curriculum Vitae; 

 4° - Candidatos com maior nota no histórico; 

 5° - Candidato mais velho. 



           

 

Cidade Universitária Paulo VI, Avenida Lourenço Vieira da Silva, n.º 1000, Jardim São Cristóvão, CEP. 65055-310, São Luís/MA. 

Tel.: (98) 3216-8100 C.N.P.J. 06.352.421/0001-68 - Criada nos termos da Lei n.º 4.400, de 30/12/1981. 

 

Onde se lê: 
 

12. CALENDÁRIO 

O calendário do processo seletivo será regido conforme o quadro abaixo: 

 

EVENTOS DATA 

 Inscrição 18/10/2021 à 23/11/2021 

 Divulgação das Inscrições Homologadas 24/11/2021 

 Interposição de Recurso 25/11/2021 a 26/11/2021 

 Divulgação do Resultado do Recurso 29/11/2021 

 Exame de Proficiência em Inglês 1º/12/2021 

 Resultado do Exame de Proficiência  10/12/2021 

 Interposição de Recurso 13/12/2021 a 14/12/2021 

 Divulgação do Resultado do Recurso 15/12/2021 

 Divulgação das datas e horários das entrevistas 20/01/2022 

 Entrevistas 25/01/2022 à 27/01/2022 

 Divulgação do Resultado Preliminar 28/01/2022 

 Interposição de Recurso 31/01/2022 à 01/02/2022 

 Divulgação do Resultado Final 02/02/2022 

 
 

Leia-se: 

 

12. CALENDÁRIO  

O calendário do processo seletivo será regido conforme o quadro abaixo: 

 

EVENTOS DATA 

Inscrição 18/10/2021 à 19/12/2021 

Divulgação das Inscrições Homologadas 20/12/2021 

Interposição de Recurso 21/12/2021 à 22/12/2021 

 Divulgação do Resultado do Recurso 23/12/2021 

 Exame de Proficiência em Inglês 10/01/2022 

 Resultado do Exame de Proficiência  17/01/2022 

 Interposição de Recurso 18/01/2022 à 19/01/2022 

 Divulgação do Resultado do Recurso 20/01/2022 

 Divulgação das datas e horários das entrevistas 24/01/2022 

 Entrevistas 25/01/2022 à 27/01/2022 

 Divulgação do Resultado Preliminar 28/01/2022 

 Interposição de Recurso 31/01/2022 à 01/02/2022 

 Divulgação do Resultado Final 02/02/2022 

 

Ficam mantidas os demais itens do edital N° 21/2021 – PPG/CPG/UEMA. 

 

 

Cidade Universitária Paulo VI, São Luís - MA, 23 de novembro de 2021. 

 

Profa. Dra. Rita de Maria Seabra Nogueira 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 


