
 

 

 

Edital de Seleção para Ingresso no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Agronomia 

com Área de Concentração em Produção Vegetal – Turma 2018/02 

 

O Centro Universitário de Goiatuba – UniCerrado, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação e da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Agronomia com Área de 

Concentração em Produção Vegetal, no uso de suas atribuições, torna pública o Edital de 

seleção de candidatos ao Programa de Pós-Graduação em Agronomia – Produção Vegetal 

para ingresso em 2018/2, circunscrita às seguintes normas: 

 

1 DISPOSIÇÕES GERAIS    

1.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.  

1.2. A seleção, cujas inscrições estão abertas pelo presente Edital, visa o preenchimento de, 

no mínimo 25 (vinte e cinco) e máximo de 40 (quarenta) vagas para a Pós-Graduação 

Lato Sensu em Agronomia com Área de Concentração em Produção Vegetal. Caso haja 

número inferior de 25 (vinte e cinco) candidatos matriculados, cabe a Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação da UniCerrado a decisão em oferecer ou não a Pós-

Graduação em Agronomia, Área de Concentração em Produção Vegetal. 

1.3. As informações e instruções pertinentes ao Processo Seletivo, incluindo o edital e seus 

anexos, serão disponibilizadas no sítio da UniCerrado (www.unicerrado.edu.br). 

Também serão prestadas informações pelo e-mail oficial da Pós-Graduação em 

Agronomia, Área de concentração em Produção Vegetal 

(posproducaovegetal@outlook.com). Informações também serão prestadas no Centro 

Universitário de Goiatuba – UniCerrado, situada na Rodovia GO 320, s/n – Jardim 

Santa Paula, Goiatuba, GO, ou por meio do telefone (64) 3495-8131. 

 

2 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

2.1 Nome do curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Agronomia com Área de Concentração 

em Produção Vegetal.  

 2.2 Área de conhecimento: 5.01.00.00-9 Agronomia - 5.01.03.00-8 Fitotecnia.  
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 2.3 Instituição responsável: Centro Universitário de Goiatuba - UniCerrado.  

 2.4 Modalidade Curso: Presencial, com encontros presenciais mensais às sextas-feiras 

durante o período noturno e aos sábados em horário integral.  

2.5 Período de realização do curso: 18 meses. 

2.6 Início das aulas: 19 de outubro de 2018. 

2.7 Investimento: valor mensal de R$ 450,00 reais. Haverá desconto de 8% de pontualidade 

no pagamento até o dia 10 de cada mês. Serão 18 meses de mensalidade. 

2.8 Público-alvo: Profissionais graduados em Instituições de Ensino Superior reconhecidas, 

nos termos da legislação em vigor dos Cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia 

Florestal, Engenharia Agrícola e Ambiental, Biologia e outros profissionais que militam 

na área de ciências agrarias e graduandos dos cursos de graduação citados neste item, 

que estejam cursando o último período do curso. 

 

3 INSCRIÇÃO 

3.1 As inscrições para a Pós-Graduação em Agronomia, Área de Concentração em Produção 

Vegetal da UniCerrado deverão ser realizadas, via internet, através do formulário de 

inscrição disponível no site http://www.unicerrado.edu.br e no anexo I deste edital, 

conforme cronograma especificado no item “8 CALENDÁRIO”.  

3.2 A taxa de inscrição é de R$ 120,00 (centro e vinte reais). O pagamento deverá ser 

efetuado até o último dia de inscrição, por meio de boleto bancário emitido no ato da 

inscrição, em Bancos, em seu horário normal de funcionamento, em postos de 

autoatendimento ou via internet (observar o horário estabelecido pelo banco para 

quitação nesta data).  

3.3 Agendamentos bancários sem a devida efetivação do pagamento, bem como pagamentos 

efetuados após o último dia de inscrição, não serão considerados, o que implicará a não 

efetivação da inscrição.  

3.4 A inscrição somente será efetivada após a confirmação, pelo banco, do pagamento da taxa 

de inscrição realizada até o último dia de inscrição.  

3.5 Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado em desacordo com as condições 

previstas neste Edital.  
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3.6 As inscrições homologadas estarão disponíveis no site da UniCerrado 

(http://www.unicerrado.edu.br) conforme cronograma especificado no item “8 

CALENDÁRIO”. 

 

4 DO PROCEDIMENTO PARA A INSCRIÇÃO 

4.1 No ato da inscrição, será exigido o envio on-line dos seguintes documentos:  

4.1.1 Formulário de inscrição devidamente preenchido (anexo I); 

4.1.2 Diploma de Graduação na área de Ciências Agrárias ou correlata (item 2.5) (fotocópia 

autenticada frente e verso). No caso de candidatos estrangeiros, a autenticação deverá 

ser efetuada pela repartição consular brasileira em seu país de origem; os candidatos que 

não possuem diploma de graduação devem apresentar um atestado de provável 

formando. Os candidatos que não possuam o atestado de provável formando, poderão 

apresentar atestado de previsão de formatura emitido pela Diretoria de Registro e 

Controle Acadêmico ou órgão equivalente. 

4.1.3 Histórico Escolar do curso de graduação (original ou fotocópia autenticada); 

4.1.4 Currículo atualizado, modelo próprio para esta seleção, disponível no anexo II; 

4.1.5 Uma cópia da Carta de Exposição de Motivos (de duas a quatro laudas), incluindo 

justificativa do interesse pelo curso, relacionando-a com suas perspectivas profissionais 

futuras e descrição do tema de interesse na área de Produção Vegetal para o 

desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. 

 

5 SELEÇÃO 

5.1 O processo de seleção será realizado por uma Comissão de Docentes da Pós-Graduação 

em Produção Vegetal e efetivos do Centro Universitário de Goiatuba-UniCerrado, 

designada, para este fim, pela Coordenação da Pós-Graduação. O processo de seleção 

obedecerá das datas fixadas no item “8 CALENDÁRIO”.  

5.2.  Caberá à Coordenação da Pós-Graduação a divulgação em sua página da internet, ao 

longo do processo de seleção, de todos os documentos gerados pelo certame, 

proporcionando ampla visibilidade e transparência dos procedimentos. 
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5.3 A seleção será feita em base contínua, através da análise do currículo e da carta de 

exposição de motivos do candidato. O resultado da seleção será comunicado ao 

candidato seguindo o item “8 CALENDÁRIO”.  

5.4 A análise do Currículo do candidato será realizada por meio de pontuação e classificação, 

que seguirão a tabela de pontos e regras estabelecidos neste Edital de Seleção (anexo 

III);  

5.5 Análise da carta de exposição de motivos será de acordo com o estabelecido no anexo IV 

do presente Edital.  

5.6 Caso a Coordenação da Pós-Graduação em Agronomia, concentração em Produção 

Vegetal, julgue necessário, poderá solicitar uma entrevista pessoal com o candidato. 

5.7 Do Critério de Classificação: A classificação para preenchimento das vagas no Curso será 

feita pela ordem decrescente de escore global obtido pelo candidato. 

5.7.1 Em caso de empate, será priorizado o candidato de maior idade. 

 

6 RESULTADOS 

6.1 O Resultado do processo seletivo será divulgado no site: www.unicerrado.edu.br, 

seguindo item “8 CALENDÁRIO”. 

 

7 MATRÍCULA 

7.1 O candidato deverá realizar sua matrícula seguindo calendário apresentado no item “8 

CALENDÁRIO”. 

7.2 Os documentos necessários para realização da matrícula: é necessário a entrega de cópias 

legíveis e autenticadas de: 

7.2.1 Certidão de nascimento ou casamento, RG, CPF, Título de Eleitor e Certidão de 

Reservista. 

7.2.2 Duas fotos 3x4 recentes. 

7.2.3 Diploma de Graduação. No caso de candidatos estrangeiros, a autenticação deverá ser 

efetuada pela repartição consular brasileira em seu país de origem. 

7.2.3.1 Os candidatos selecionados, que no ato da matrícula não possuírem a cópia do 

diploma de graduação, poderão apresentar provisoriamente o certificado de colação de 

grau ou um atestado de previsão de formatura emitido pela Diretoria de Registro e 
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Controle Acadêmico ou órgão equivalente. Para estes casos, exigir-se-á o 

preenchimento e a assinatura de um Termo de Ciência e Concordância que lhe 

concederá o prazo até o final do segundo semestre letivo do curso para regularização da 

documentação exigida. 

7.2.4 Histórico Escolar do curso de graduação. No caso de candidatos estrangeiros, a 

autenticação deverá ser efetuada pela repartição consular brasileira em seu país de 

origem. 

7.2.5 Comprovante de residência;  

7.2.6 Comprovante de pagamento de taxa de inscrição; 

7.2.7 A falta de qualquer um dos documentos acima, implicará no indeferimento da matrícula. 

 

8 CALENDÁRIO 

Tabela 1. Cronograma do Edital de Seleção para Ingresso no Curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu em Agronomia com Área de Concentração em Produção Vegetal 2018/02*
1
. 

Data Atividade Local 

03/09 à 30/09/2018 Período de Inscrições site www.unicerrado.edu.br 

01/10/2018 
Divulgação das inscrições 

homologadas 
site www.unicerrado.edu.br 

1/10 a 05/10/2018 Seleção dos candidatos*
2
 Centro Universitário de Goiatuba 

08/10/2018 
Resultado da seleção dos 

candidatos 
site www.unicerrado.edu.br 

08/10 a 15/10/2018 Período de matrícula Centro Universitário de Goiatuba 

19/10/2018 Início das aulas Centro Universitário de Goiatuba 

*
1
 Cronograma sujeito a alterações, que, em caso de ocorrência, serão divulgadas no site do 

UniCerrado (www.unicerrado.edu.br). É de total responsabilidade dos candidatos a 

verificação constante das informações relacionadas ao processo seletivo. 
*2 

Seleção será realizada por meio da análise da documentação entregue pelo candidato no 

momento da inscrição. 

 

9 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

9.1 A Pós-Graduação em Agronomia com área de concentração em Produção Vegetal será 

oferecida por meio de 01 (um) encontro mensal. Este encontro será compreendido pela 

sexta-feira das 19:00h às 22h:40min e sábado das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 

18:00h. 
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9.2 Caso haja número inferior de 25 (vinte e cinco) candidatos matriculados, cabe a Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UniCerrado a decisão em oferecer ou não a 

Pós-Graduação em Agronomia, Área de Concentração em Produção Vegetal. 

9.3 O candidato aprovado no Processo Seletivo que não efetivar sua matrícula dentro do prazo 

estabelecido pela Unicerrado perderá a sua vaga, reservando-se a Unicerrado o direito 

de prorrogar o referido prazo, sendo, contudo, permitido ao candidato aprovado o 

direito de usufruir dessa aprovação para matrículas nos processos seletivos vindouros, 

durante o prazo de 6 (seis) meses, desde que existam vagas remanescentes.  

9.4  Na hipótese de cancelamento da matrícula, devidamente formalizado pela Unicerrado, em 

função do não oferecimento do Curso de Pós-Graduação, o valor pago pela inscrição 

será restituído.  

9.5 O presente edital na sua íntegra, encontra-se publicado no site da Unicerrado 

(www.unicerrado.edu.br) bem como afixado no quadro de avisos do campus 

Universitário, rodovia GO 320, s/n, Jardim Santa Paula, Goiatuba, Goiás.  

9.6. Os casos omissos serão analisados e resolvidos em primeira instância pelo Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Agronomia e posteriormente, caso seja interposto 

recurso contra a decisão, pela Comissão designada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação do Centro Universitário de Goiatuba – UniCerrado.  

 

Goiatuba, 03 de setembro de 2018. 

 

_______________________________ 

Eiko Mori Andrade 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 
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ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome:  

 

Sexo:  

Filiação:  

 

CPF: 

 

RG: 

 

Data de Emissão: 

 

Data de Nascimento: 

  

Nacionalidade: Naturalidade: 

Endereço:  

 

Bairro: 

 

Cidade:  Estado: País: 

CEP:  Fone Celular: Fone WhatsApp: 

E-mail:   

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Graduação:  Início: Término:  

Instituição:   

Pós-Graduação: Início: Término:  

Instituição: 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Instituição/Empresa:   

 

Cargo/Função:  

 

Cidade:  Estado:  

Período: Início: Término:  

 

 



  

Edital de Seleção para Ingresso no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Agronomia com Área de Concentração 

em Produção Vegetal 2018/02 

 

 

 

 

ANEXO II – MODELO DE CURRÍCULO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Endereço residencial: 

Bairro: Cidade: 

Estado: Fone: (         ) 

E-mail: 

Endereço profissional: 

Bairro: Cidade: 

Estado: CEP: 

FORMAÇÃO ACADÊMICA/TITULAÇÃO 

Graduação: Ano de conclusão: 

Instituição: 

Título do trabalho: 

Pós-Graduação: Ano de conclusão: 

Instituição: 

Título do trabalho: 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

Docência/Curso: Início: Término: 

Disciplina(s): 

Instituição: 

Área da Agronomia: Início: Término: 

Cargo/Função: 

Instituição/Empresa: 

Outras áreas: Início: Término: 

Cargo/Função: 

Instituição/Empresa: 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

Título do trabalho: 

Tipo de trabalho: (    ) Artigo  (     ) Resumo simples (    ) Resumo expandido 

Local de Publicação: 

Cidade: Ano: 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

Identificação do evento: 

Local: Ano: 

Tipo de evento:     (      ) Congresso     (      ) Simpósio/Seminário      (       ) Dia de campo 
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* Caso seja necessário, o candidato pode acrescentar novas linhas nesta tabela. 

*
2 

A comissão organizadora poderá solicitar a comprovação das informações declaradas pelo 

candidato no currículo. 

 

 

ANEXO III – TABELA DE PONTUAÇÃO CURRÍCULO 

 

Atividade Descrição Pontuação 
Pontuação 

Máxima 

Formação e 

titulação 

Graduação em Engenharia Agronômica ou 

Agronomia 
10 

30 
Graduação em outras áreas 5 

Pós-Graduação em Engenharia Agronômica ou 

Agronomia 
10 

Pós-Graduação em outras áreas 5 

Atuação 

profissional 

Docência  
4 pontos por 

ano 

20 Atuação na área da Agronomia  
4 pontos por 

ano 

Atuação em outras áreas  
1 ponto por 

ano 

Projetos de 

pesquisa 

TCC ou Monografia na graduação com área de 

Produção Vegetal 
5 

25 

TCC ou Monografia na graduação em outras 

áreas  
2 

TCC ou Monografia na pós-graduação com 

área de Produção Vegetal 
10 

TCC ou Monografia na pós-graduação em 

outras áreas  
4 

Produção 

Científica 

Publicação de resumos expandidos ou resumo 

simples em evento científico ou de extensão em 

nível local ou regional 

1 ponto/ 

trabalho 

15 

Publicação de resumos completos ou resumo 

simples em evento científico ou de extensão em 

nível nacional ou internacional  

2 pontos/ 

trabalho 

Artigos científicos publicados em periódicos 

indexados (B1 ou B2) 

5 pontos/ 

trabalho 

Artigos científicos publicados em periódicos 

indexados (B3 ou B4) 

4 pontos/ 

trabalho 

Participação  Congressos 1 ponto/ 10 
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evento 

Simpósio/Seminário 
1 ponto/ 

evento 

Dia de Campo 
1 ponto/ 

evento 

ANEXO IV – PONTUAÇÃO EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

Tipo de Indicador Pontuação Máxima 

I - Relevância 2 

II - Justificativa 2 

III - Contribuições científicas potenciais  4 

IV - Coerência textual 2 

Total 10 

 


