EDITAL Nº 10/PPGAq/2013
ASSUNTO: Seleção de candidatos para o ingresso no Programa de Pós Graduação
em Aquicultura –Doutorado.
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Aquicultura (PPGAq), no uso de
suas atribuições e, em conformidade com as atribuições previstas no RGU-FURG,
atendendo deliberação da Comissão de Curso do Programa de Pós Graduação em
Aquicultura, resolve:
Abrir as inscrições para o processo de seleção de candidatos ao Curso de Doutorado
em Aquicultura, para ingresso no mês de agosto de 2013, conforme especificações
que seguem:
1) INSCRIÇÕES
1.1) Público alvo:
Serão aceitas inscrições de candidatos(as) portadores de diploma, certificado ou
atestado de conclusão de curso de Mestrado, fornecido por instituição autorizada pelo
Conselho Federal de Educação em curso recomendado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior – CAPES – do Ministério da
Educação do Governo Brasileiro. Serão também aceitos candidatos(as) portadores de
diploma de curso de Mestrado fornecidos por instituição de ensino superior de outro
país, desde que devidamente validados por instituição de ensino superior brasileira
credenciada para tal.
1.2) Ficha de inscrição
A inscrição deverá ser realizada através do site www.siposg.furg.br
1.3) Documentos para inscrição
Os documentos a seguir descritos deverão ser digitalizados e inseridos na Ficha de
Inscrição, que o estudante preencherá, disponibilizada no site www.siposg,furg.br
a) Histórico Escolar e cópia do Diploma da Graduação;
b) Histórico Escolar do Mestrado;
c) Diploma do Mestrado ou documento do Coordenador de seu Curso informando que
defenderá sua Dissertação até agosto de 2013;
d) Documento de Identidade ou Passaporte para candidato(a) estrangeiro(a);
e) Cartão do Cadastro de Pessoa Física – CPF, ou documento equivalente para
candidato(a) estrangeiro(a);
f) Certidão de Nascimento ou Casamento;
g) Currículo Plataforma Lattes - A Comissão de Seleção, em caso de dúvidas reservase o direito de solicitar comprovantes originais.

2) SELEÇÃO
2.1) Processo de seleção
O processo de seleção será conduzido por uma Comissão de Seleção (ComSel)
especialmente constituída para este fim e constará de:
A) Primeira Fase:
1) Prova de análise e interpretação de trabalho científico em inglês (eliminatória e
classificatória);
B) Segunda Fase:
2) Análise do Curriculum Vitae (classificatória);
3) Entrevista (eliminatória e classificatória).
Os(As) candidatos(as) aprovados(as) para ingresso neste Programa de Pós Graduação
concorrerão a bolsa de estudos de acordo com a classificação obtida na presente
seleção.
2.2) Detalhamento dos instrumentos que deverão compor o processo de seleção
a) Prova de análise e interpretação de trabalho científico em inglês
a.1) Objetivo: Testar a capacidade do(a) candidato(a) para traduzir e interpretar textos
na língua inglesa, relativos à área de abrangência do programa.
a.2) Características do instrumento: Prova escrita onde o(a) candidato(a) deverá
responder perguntas relacionadas ao trabalho apresentado. É permitida a utilização de
dicionário.
a.3) Esta prova tem caráter eliminatório, sendo que os(as) candidatos(as)
reprovados(as) estarão automaticamente eliminados(as) do processo seletivo.
a.4) O resultado desta prova será utilizado na classificação final;
a.5) Nesta prova o(a) candidato(a) deverá ter nota igual ou superior a 6,0 (seis).
a.6) Peso na nota final: esta prova corresponderá a 30% do valor da nota final.
b) Curriculum Vitae
b.1) Objetivo: Oferecer à ComSel, instrumentos que permitam avaliar o histórico
pessoal, acadêmico e profissional do(a) candidato(a).
b.2) Características dos instrumentos: Curriculum Vitae no modelo Lattes (disponível
em www.lattes.cnpq.br), completo.
A ComSel, em caso de dúvidas no CV - Lattes, reserva-se o direito de solicitar
comprovantes originais ou desconsiderar alguma informação constante no mesmo.
b.3) Peso na nota final: a avaliação do Curriculum Vitae corresponderá a 30% do
valor da nota final.
c) Entrevista
c.1) Objetivo: Oferecer à ComSel instrumentos que permitam avaliar o histórico
pessoal do (a) candidato(a) e suas expectativas para a realização do cursos de
doutorado.
c.2) Peso na nota final: a avaliação da entrevista corresponderá a 30% do valor da
nota final.
d) Nota mínima de aprovação:
Feito o somatório das médias ponderadas da prova de análise e interpretação de
trabalho científico em inglês, da análise do Curriculum Vitae e da Entrevista, serão
aprovados(as) os(as) candidatos (as) que obtiverem nota final igual ou superior a 6,0
(seis), considerando o número de vagas disponíveis.

3) CALENDÁRIO
Inscrições:
A data limite de inscrição será até o dia 01/07/2013. A data de início constará no site
www.siposg.furg.br
A prova de análise e interpretação de trabalho científico em inglês será dia
15.07.2013, das 13h30min às 17h30min, na Estação Marinha de Aquacultura da
FURG. Havendo disponibilidade de estrutura e pessoal para aplicar a prova, ela
poderá ser realizada em outras cidades, mas isso não é uma obrigação do PPGAq.
Entrevista
No período entre 16 a 19.07.2013, em horário a ser agendado. Os candidatos
residentes no Estado do Rio Grande do Sul realizarão as entrevistas na Estação
Marinha de Aquacultura da FURG. Os candidatos residentes nos demais Estados
poderão realizar, desde que solicitado à comissão de seleção via e-mail, a entrevista
via Skype com câmera.
A divulgação dos aprovados na prova de seleção será feita através da página do curso
(www.aquicultura.furg.br ) e informado via e-mail aos aprovados.
4) NÚMERO DE VAGAS
Serão oferecidas quatro (4) vagas.
5) MATRÍCULA
A matrícula será realizada na Secretaria da Comissão de Curso do Programa de PósGraduação em Aquicultura, na primeira semana de agosto de 2013. Estarão aptos para
efetuar a matrícula no Programa de Pós-Graduação em Aquicultura os(as)
candidatos(as) que forem classificados(as) no processo seletivo e apresentarem a
documentação exigida para a matrícula. Os candidatos aptos para efetuarem a
matrícula, receberão a documentação pertinente para tal fim, através do e-mail.
Os documentos exigidos para a matrícula já estarão inseridos na Ficha de Inscrição do
processo seletivo.
7) RECURSOS
Os recursos sobre qualquer etapa do processo de seleção deverão ser interpostos à
Comissão de Curso até 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação dos resultados.
8) BOLSA DE ESTUDOS
O Programa não garante a concessão de bolsa de estudos. A disponibilidade de bolsas
depende das agências de fomento. Estas serão distribuídas de acordo com os critérios
estabelecidos pelas agências e pela Comissão de Curso do PPGAq. Todo(a)
candidato(a) classificado(a) deverá informar à Comissão de Curso do PPGAq em caso
de ser portador(a) de bolsa de estudos concedida através de sua instituição de origem.

9) ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA E INFORMAÇÕES
Programa de Pós-Graduação em Aquicultura - FURG

Caixa Postal 474
CEP: 96201-900
Rio Grande - RS
Fone/Fax: (53) 3236-8042 (Secretaria)
E-mail: aquicultura@furg.br
Página da FURG: http://www.furg.br
Página do PPGAq: http://www.aquicultura.furg.br
Página para inscrição: http://www.siposg.furg.br
Rio Grande, 10 de maio de 2013.

PROF. DR. Luís André Sampaio
Coordenador da CCPPGAq

