
 
EDITAL Nº 001/2011 CPG-DIVEG  

Processo Seletivo 2012

   

O Coordenador do CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO Lato Sensu 

“DIVERSIDADE VEGETAL” do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG, comunica a abertura do 

processo seletivo para o ingresso no Curso de Especialização “DIVERSIDADE 

VEGETAL” - para o primeiro semestre de 2012 – o qual será regido pelas 

normas e procedimentos descritos a seguir e conduzido pela Comissão de 

Seleção.  

OBJETIVOS DO CURSO: 

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em “DIVERSIDADE VEGETAL” 

tem como objetivo geral capacitar profissionais da área ambiental, interessados 

na pesquisa da diversidade vegetal nos ambientes da planície costeira do 

extremo sul do Brasil, possibilitando-lhes participar de equipes 

multidisciplinares de manejo e conservação da diversidade vegetal. Os 

objetivos específicos são: Ampliar a visão dos profissionais biólogos, ecólogos, 

oceanólogos, agrônomos e engenheiros florestais, qualificando-os para 

atuarem em equipes multidisciplinares para avaliação, restauração e 

conservação ambiental em estudos voltado a diversidade vegetal; fornecer aos 

profissionais da área ambiental conhecimento da diversidade vegetal para a 

realização de estudos de caracterização e restauração ambiental; fornecer 

subsídios, através da obtenção de dados científicos regionais, para a tomada 

de decisões dos órgãos competentes responsáveis pela conservação e manejo 

dos recursos naturais; desenvolver estudos visando o conhecimento e 

preservação da biodiversidade dos ecossistemas regionais.  

NÚMERO DE VAGAS 

Serão oferecidas 15 vagas.  
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PÚBLICO ALVO 

Serão admitidos graduados em cursos superiores em Ciências 

Biológicas, Ecologia, Oceanologia, Agronomia, e Engenharia Florestal que 

pretendem fortalecer seus conhecimentos na área de Diversidade Vegetal.  

PERIODO DE INSCRIÇÃO 

As inscrições serão aceitas de 28 de outubro a 08 de dezembro de 2011.  

Local: A inscrição é on-line. A ficha de inscrição está disponível na página do 

Sistema de Inscrições dos Cursos de Pós-graduação -SIPOSG 

(http://www.siposg.furg.br).  

INFORMAÇÕES 

Instituto de Ciências Biológicas - ICB 
Secretaria de pós-graduação. 
Campus Carreiros, Prédio 6 da FURG. 
Av. Itália s/n, km 8,  
CEP 96201-900 - Rio Grande/RS/Brasil 
Fone/fax: (53) 32336848;  (53) 32935169 
E-mail: posfisio@furg.br

   

DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA PARA INSCRIÇÃO 

1. Ficha de inscrição (Anexo 1) disponível na página do Sistema de Inscrições 

dos Cursos de Pós-graduação -SIPOSG (http://www.siposg.furg.br).  

2. Pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais). Este 

deve ser realizado através de Guia de Recolhimento Único (GRU) Simples. A 

obtenção da GRU – Simples, se dará no momento da realização da inscrição 

on-line. O recolhimento da GRU – Simples deve ser efetuado exclusivamente 

nas agências do Banco do Brasil.  

O comprovante de pagamento deverá ser apresentado no dia da 

seleção.  

PERIODO DE DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS   

A divulgação dos nomes dos candidatos, cujas inscrições foram 

homologadas, será no dia 14 de dezembro de 2011 pelo site 

http://www.siposg.furg.br
http://www.siposg.furg.br


http://www.siposg.furg.br, e via e-mail dos candidatos. Neste momento serão 

também divulgados dia e horário das entrevistas dos candidatos.  

PERIODO DE SELEÇÃO  

A seleção para o Curso de Especialização será realizada em duas fases 

assim definidas: 

1ª Fase: Entrevista aos candidatos: será realizada no período de 19 a 20 

de dezembro de 2011.   

2ª Fase: Análise do Currículo Lattes documentado: será realizada no 

período de 21 a 22 de dezembro de 2011 pela comissão de seleção.  

DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA PARA SELEÇÃO 

Os documentos referidos a seguir deverão ser entregues no dia e 

horário da entrevista (a ser agendada entre os dias 19 e 20 de dezembro de 

2010). 

1. Curriculum Vitae documentado e numerado, modelo Lattes. 

2. Cópia do diploma de conclusão de curso Superior ou atestado oficial de 

provável conclusão. 

3. Cópia da cédula de identidade e CPF . 

4. Copia da certidão de nascimento ou casamento. 

5. Declaração de que se for selecionado terá disponibilidade de assistir as 

atividades desenvolvidas às sextas-feiras e aos sábados nos horários previstos 

pelo curso.  

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

O processo de seleção será realizado pelos professores do curso que 

compõe a comissão de seleção e os critérios avaliados serão: 

a) currículo modelo Lattes; 

b) entrevista (tempo máximo de 20 minutos).  

Os itens a e b compõem cada um 50% da nota final. Serão considerados 

aprovados os candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a 6 (seis) 

pontos no somatório dos itens a e b. Serão considerados selecionados os 

candidatos aprovados que obtiverem igual ou inferior ao 15º lugar, após a 

ordenação decrescente pela nota final. 

http://www.siposg.furg.br


 
A divulgação dos selecionados será realizada na primeira quinzena de 

janeiro 2012 pelo site http://www.siposg.furg.br e enviado por email aos 

candidatos.  

PERIODO DE MATRICULA 

Primeira semana de Março de 2012.  

RECURSOS 

Os recursos sobre qualquer etapa do processo de seleção deverão ser 

interpostos a Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Diversidade 

Vegetal até 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação dos resultados.  

OBSERVAÇÕES: 
1. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção; 
2. Não caberão recursos às decisões da Comissão de Seleção; 
3. O material de inscrição do(a) candidato(a) não selecionado(a) deverá ser retirado junto à 
Secretaria do ICB no prazo máximo de trinta (30) dias após a divulgação dos resultados finais. 
Após esta data, o ICB não se responsabilizará pela guarda dos documentos.   

http://www.siposg.furg.br
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