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EDITAL DE SELEÇÃO 2011.2 PARA O MESTRADO EM SISTEMAS 
AGROINDUSTRIAIS 

 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS-  
PPGSA, de acordo com o seu Regulamento (Resolução 20/2010 - Câmara Superior de Pós 
Graduação da UFCG) e com  o Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação da UFCG  
(Res. 02/2006)  e  por determinação do Colegiado do referido  Programa,    

                
TORNA PÚBLICO QUE: 
 

01. No período de 11 de maio a 10 de junho de 2011, estão abertas as inscrições para a 
Seleção de alunos para o Programa de Pós-Graduação stricto sensu: mestrado em 

Sistemas Agroindustriais, modalidade Profissional, do Centro de Ciências e Tecnologia 
Agroalimentar da UFCG, CAMPUS POMBAL, para o período letivo 2011.2, em que serão 
oferecidas 20 vagas para as duas linhas de pesquisas: Produção e Tecnologia 
Agroindustrial e Gestão e Tecnologia Ambiental em Sistemas Agroindustriais. 

 
02. As inscrições serão feitas na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Sistemas 

Agroindustriais, nos dias úteis, nos horários de 07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00. Durante o 
referido período as inscrições poderão ser feitas via correio (sedex). 

 
03. Poderão inscrever-se para a seleção ao Programa de Pós-Graduação em Sistemas 

Agroindustriais, portadores de diploma de cursos, de nível superior, de Agronomia, 
Engenharia Agrícola, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Florestal, 
Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, Química, Ciências Biológicas, Zootecnia ou 
áreas afins relacionadas à área básica do Programa na CAPES (Meio Ambiente e Ciências 
Agrárias). 

 
04. Se, na época da inscrição, o candidato ainda não houver concluído o curso de graduação, 

deverá apresentar documento comprovando estar em condições de concluí-lo antes de seu 
ingresso no PPGSA. 

 

05. A seleção dos candidatos inscritos no Programa de Pós-Graduação em Sistemas 
Agroindustriais ficará a cargo de uma comissão de seleção por linha de pesquisa e será 
realizada por processo cumulativamente eliminatório e classificatório, com observância dos 
seguintes critérios:  

           I – Análise do Histórico Escolar e do Curriculum Vitae do candidato (Peso 40%); 

        II – Proposta de Projeto Técnico e/ou Científico de trabalho final de mestrado (Peso 40%); 

        III – Entrevista com o Candidato (Peso 20%).  

 
06. O candidato, ou seu representante, fará o pedido de inscrição em requerimento específico 

(ficha de inscrição em anexo) junto à Secretaria do PPGSA, situado no andar térreo do 
prédio da Administração da UFCG, Campus Pombal, sito a Rua Jairo Feitosa, s/n – Bairro 
dos Pereiros, Pombal – PB, CEP – 58.840-000, dentro do prazo estipulado neste Edital, 
mediante apresentação da documentação especificada no item seguinte.  

 



 

 

     No caso de inscrição via correios (sedex) o pedido deve ser endereçado à: 
 
                Coordenação do Mestrado em Sistemas Agroindustriais 
                Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar   
                Universidade Federal de Campina Grande/Campus Pombal 

                Rua Jairo Vieira Feitosa, s\n. Bairro dos Pereiros. 58.840-000, Pombal-PB. 
 
 

07. Para a inscrição dos candidatos à seleção do Programa de Pós-Graduação em Sistemas 
Agroindustriais, exigir-se-ão: 

 
         I - Cópia autenticada do diploma de Graduação ou documento equivalente; 
 
        II - Cópia autenticada do Histórico Escolar da Graduação; 
 
       III - Curriculum Vitae (3 vias), com cópia dos documentos comprobatórios (uma via);     

      IV - Formulário de inscrição em modelo próprio, devidamente preenchido, acompanhado de  

            duas fotografias 3 x 4 cm recentes;    

       V - Cópia autenticada do CPF 

      VI - Cópia autenticada da carteira de identidade para os candidatos brasileiros ou do registro  

            geral de estrangeiro, quando for o caso;    

     VII - Prova de estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, no caso de o candidato ser  

             brasileiro;  

     VIII – Cópia do Projeto Técnico e/ou Científico de trabalho final de mestrado (3 vias); 

      IX - Declaração da empresa ou órgão público de origem, atestando a liberação do candidato 
             para a realização do curso, quando for o caso; 
 

08. A lista das inscrições deferidas e os dias e local da entrevista serão divulgados na página 
do CCTA (www.ccta.ufcg.edu.br), no link da Pós-Graduação, a partir do dia 14 de junho de 
2011 

09. O resultado do processo seletivo será divulgado eletronicamente na página do CCTA 
(www.ccta.ufcg.edu.br), no link da Pós-Graduação, a partir do dia 5 de julho de 2011. 

 

10. Informações Gerais:  

Para os candidatos selecionados as aulas iniciaram em 01/08/2011 e serão ministradas no 
período noturno entre segunda e quinta-feira. 
 

11. Para mais informações os interessados poderão entrar em contato com a Coordenação do 
Programa de Pós Graduação em Sistemas Agroindustriais no seguinte endereço: 

                      Coordenação do Mestrado em Sistemas Agroindustriais 
                Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar   
                Universidade Federal de Campina Grande/Campus Pombal 

                             Rua Jairo Vieira Feitosa, s\n. Bairro dos Pereiros. 58.840-000, Pombal-PB. 

                             (www.ccta.ufcg.edu.br), Email: ppgsa@ccta.ufcg.edu.br. Fone (83) 3431-2021 

                             
Pombal, 06 de maio de 2011 

 
Manoel Moisés Ferreira de Queiroz 

Coordenador do PPGSA 
 

http://www.ccta.ufcg.edu.br/
http://www.ccta.ufcg.edu.br/
http://www.ccta.ufcg.edu.br/
mailto:ppgsa@ccta.ufcg.edu.br


 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
Centro de Ciências e Tecnológicas Agroalimentar  

Campus de Pombal 
 Programa de Pós Graduação em Sistemas Agroindustriais 

Inscrição no:   ______________ 

 

Data:     ____/_______/_________ 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
Dados preliminares 

 
Linha de pesquisa: 

  

(    ) Produção e Tecnologia Agroindustrial 

 

 (    )  Gestão e Tecnologia Ambiental em  Sistemas Agroindustriais  

Título Profissional: 

Dados Pessoais 

Nome Completo: 
 

Nome da Mãe: 
 

Nome do Pai: 
 

Local de nascimento (Cidade, Estado/País): 

 

Data de nascimento: 
  

Nacionalidade: 
 

Estado civil: 
 

 

RG: 

 

Local / Data de emissão: 
 

CPF: 

Passaporte (se estrangeiro): 

 

Órgão e data de emissão:  Data de chegada ao Brasil: 

Título de Eleitor: 

 

Zona:  Seção: 
 

 Certificado de Reservista: 

Endereço: 

 

Cidade/Estado/País: 

 

CEP: E-mail Telefone: (    ) 

Atividade Profissional 
Instituição/Empresa: 

 

Cargo: 
  

Endereço Comercial: 
 

Cidade/Estado/País: 

 

CEP: E-mail Telefone: (    ) 

 Se selecionado, manterá vínculo empregatício? 
 

        (   )  Sim           (   ) Não 
Caso sim, a dedicação ao mestrado será: 
 

        (   ) Integral                      (   ) Parcial ____ horas/semana 
 

Declaração 

Declaro que este pedido contém informações completas e exatas, que aceito o sistema e os critérios adotados pela Instituição para 
avaliá-lo e que, em caso de cursar disciplinas do PPGSA, nesta Universidade, me comprometo a cumprir fielmente seus 
regulamentos e os do curso no qual solicito minha admissão. 

 

 
Pombal, _________de_____________________de__________. 

 
____________________________________________________ 

                                                                                                                               Candidato 

Parecer da Coordenação do PPGSA 

Resultado final :  Deferido       Indeferido 

Comentários :  __________________________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________________________  
 

Pombal, _________de_____________________de__________.     
 

____________________________________________________ 
Assinatura do Coordenador 

  

 

 

 



 

 

 
PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO – PPGSA/CCTA/UFCG/CAMPUS POMBAL 

EDITAL 01/2011 – PPGSA 

 

Programa de Pós Graduação em Sistemas Agroindustriais                       Inscrição Nº____________________ 
 

Candidato (a) ___________________________________________________________ 

 
Pombal,______ de ____________________ de _________         

 

                                                                                                           ________________________________ 
 

                                                                                                             Visto e Carimbo da Secretaria do PPGSA  

 

 

 

 


