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A UFRRJ e a Embrapa Agrobiologia tornam público, para conhecimento dos interessados, o 
processo de seleção de candidatos para ingresso no Curso de Mestrado Profissional em Agricultura 
Orgânica.  

O objetivo geral do Curso de Mestrado Profissional em Agricultura Orgânica é integrar 
conhecimentos teóricos e práticos relativos à condução de sistemas orgânicos de produção visando à 
formação e a capacitação de profissionais para atuarem nos setores público, privado e organizações não 
governamentais, seja em atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, consultoria técnica e/ou de 
gestão. Espera-se que os egressos do PPGAO:  

1) contribuam para a expansão da Agricultura Orgânica;  
2) entendam e apliquem os princípios, a filosofia e os conceitos de agricultura orgânica; 
3) sejam dotados de bases científica e tecnológica relacionadas à agricultura orgânica para  

socializarem estes conhecimentos e executarem projetos de forma a contribuir com o 
desenvolvimento e  a gestão  de sistemas orgânicos de produção.  

A equipe do PPGAO é formada por docentes da UFRRJ, pesquisadores da Embrapa Agrobiologia e 
Pesagro-Rio que vem, há mais de 20 anos, desenvolvendo um importante trabalho de pesquisa, ensino e 
extensão voltados para o desenvolvimento da agricultura orgânica  e tem como grande referencia a  
Sistema Integrado de Produção Agroecológica (“Fazendinha Agroecológica”).  
http://www.cnpab.embrapa.br/imprensa/pautas/pauta_fazendinha 

 

Outras informações: http://r1.ufrrj.br/wp/ppgao/ 
 
 

 

 

 

 
 
 

  



 

Processo Seletivo para Ingresso em Março de 2016 

1. Poderão se inscrever no PPGAO candidatos que possuam: 

a) Curso de graduação  na área de Ciências Agrárias; 
b) Curso de graduação em outras áreas profissionais, desde que atuem e comprovem experiência em 

agricultura orgânica. 
 

2. Informações Básicas 

2.1. Dados gerais: 

Número de vagas: 25 
 
Início do Curso: março de 2016 
Período de inscrição: 29  de setembro a 26 de outubro de 2015 
Local de Inscrição: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), sala 115 
Pavilhão Central do Campus da UFRRJ, BR 465 Km 7, Seropédica, 23.897-970.  
Fone (021) 3787-3755 
E-mail: ppgao@ufrrj.br; ppgaoufrrj@gmail.com 
Sitio do PROPPG: http://www.ufrrj.br/portal/modulo/dppg/index.php 
Sítio do PPGAO: http://r1.ufrrj.br/wp/ppgao/ 

 

2.2. Documentação obrigatória 

a) Formulário de  inscrição preenchido (Formulário 1); 
Ver: http://r1.ufrrj.br/wp/ppgao/wp-content/uploads/file/formulario%20inscricao.pdf 

b) Carta de Intenções (Livre e no máximo uma página); 
c) Cópia do Diploma do curso de Graduação*;  
d) Cópia do Histórico Escolar relativos ao diploma acima citado; 
e) Curriculum vitae  

e.1) Preencher formulário padrão para curriculum vitae (Formulário 2, 
disponibilizado para download na página do curso) e 

e.2) Organizar e anexar os documentos comprobatórios, identificando-os 
sequencialmente conforme numeração constante no formulário para curriculum vitae.  

f) Preencher Planilha de Autopontuação do curriculum vitae (Formulário 3, 
disponibilizado para download na página do curso) no qual o candidato anotará de 
forma quantitativa (apenas números) aqueles itens listados no seu curriculum vitae. 
A pontuação lançada será conferida e validada após exame dos documentos 
anexados ao formulário para curriculum vitae. 

g) 2 (duas) fotografias 3x4; 
h) Indicar áreas de interesse (Formulário 4). A área marcada pelo candidato servirá 

de base para definição de seu futuro orientador. 
http://r1.ufrrj.br/wp/ppgao/wp-content/uploads/Temas_interesse_2016.pdf 

i) Comprovante original do pagamento da taxa de inscrição (R$45,00). 
Emissão da GRU disponível em:  
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp  
 

 



Obs. Áreas de Interesse: Produção Vegetal, Fitossanidade, Manejo de Solo, Sócio-
Economia e Ecologia.  

 

 

Informar: 
Código da unidade gestora: 153166 
Código da gestão: 15240 
Código de recolhimento: 28830-6 
Número de referência: 2014 
Competência: 10/2015 
Vencimento: dia/mês/ano 
CPF do candidato: 
Valor: R$ 45,00.  

j) Para candidatos com vínculo empregatício: Documento de Concordância da 

Instituição Empregadora liberando  o candidato para se dedicar às exigências do 
PPGAO:   presença em tempo integral nos cinco módulos com duração de duas 
semanas cada e para dedicação  ao trabalho de dissertação  cujo cronograma será 
elaborado pelo estudante e pelo orientador.  

 
A documentação acima relacionada deverá ser entregue em mãos ou enviada pelos 

correios (via SEDEX ou carta registrada) à Divisão Acadêmica da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-graduação em ENVELOPE LACRADO constando no envelope o NOME  

DO CANDIDATO E DO CURSO PRETENDIDO.  

a. Inscrições enviadas pelo correio deverão ser postadas até o dia 17 de outubro  de 
2015, juntamente com o comprovante do pagamento da taxa de inscrição. 

b. A Divisão Acadêmica/UFRRJ não receberá nenhum documento após a entrega do 
ENVELOPE LACRADO. 

c. A falta de qualquer um dos documentos exigidos implicará na eliminação do 
candidato do processo seletivo. 

 

*Obs.: Caso, na data da inscrição, o candidato ainda não tenha concluído o curso de Graduação, 

deverá anexar uma declaração do Coordenador do Curso informando a sua situação quanto à 

previsão de conclusão do curso. A matrícula, porém, somente será realizada mediante 

apresentação do comprovante de conclusão do curso de Graduação 

 

3. Seleção 

3.1. Critérios  

Os candidatos inscritos serão submetidos ao Processo de Seleção pelo Colegiado do PPGAO 
que terá como base os seguintes itens: 

• Prova escrita (50%) 

• Curriculum vitae (50%) 

o Entrevista 

3.2. Informações sobre critérios de seleção 



a) A prova escrita será classificatória e versará sobre temas relacionados à agricultura 
orgânica.  

b) O não comparecimento à prova implicará na eliminação do candidato. 
c) As vagas serão distribuídas entre as cinco Areas delimitadas no formulario “Àreas de Interesse”  . 
d) A entrevista é obrigatória e servirá como instrumento auxiliar na definição do possível 

professor orientador. 
e) Na avaliação do Curriculum vitae (elaborado seguindo os itens da ficha de avaliação) 

serão computados apenas os títulos devidamente comprovados e considerados itens 
como.  

3.3. Informações sobre a prova escrita 

O candidato deverá demonstrar conhecimentos nas áreas de atuação do curso, habilidade de redação e 
de  leitura  e interpretação de textos e de dados.  

Data da prova: 23 (segunda feira) de novembro de 2015,  das  9:00 às 12 horas.  

Local: Dependências do PPGAO 
CCFAO - Fazendinha  
 BR 465, km 07 (Km 47 da antiga rodovia Rio-São Paulo)   
Seropédica, RJ 
 

3.4.  Informações sobre a entrevista 

A entrevista será realizada nos dia 23 e 24 de novembro de 2015 no mesmo local de realização 
da prova escrita. O início da entrevista será logo após o término da prova escrita, no dia 23 de   
novembro podendo se estender até o dia 24, dependendo do número de candidatos inscritos. 

4. Divulgação dos Resultados e Matrícula 

• A divulgação dos resultados será feita através do site da UFRRJ e do curso. 
• A matrícula dos candidatos selecionados deverá ser feita em março de 2016 na 

Secretária do PPGAO, conforme calendário a ser divulgado pela Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação.     

• A matrícula somente poderá ser realizada mediante apresentação do comprovante de 
conclusão do curso de Graduação. 

• A matrícula dos candidatos com vínculo empregatício só poderá ser realizada mediante 
entrega de documento oficial de liberação pelo Empregador. 

5. Informações Complementares 

O PPGAO não oferece bolsa de estudos. 

A seleção será feita pelo Colegiado do PROGRAMA e uma vez divulgados os resultados não serão 

avaliados recursos.  

O horário de atendimento na Agência do Banco do Brasil no Campus da UFRRJ é de 10:00 às 15:00 horas. 

As inscrições serão realizadas na Sala 115, Pavilhão Central (P1) Divisão Acadêmica da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação de 08:30 as 11:00 horas e de 13:00 as 16:00 horas. 



 

Candidatos não selecionados terão 30 dias, após o início das aulas, para retirar sua documentação na 
Secretaria do PPGAO, sala 11 (2º andar), Instituto de Agronomia (IA). Decorrido este prazo a mesma será 
incinerada.  

 

6. Cronograma  

 

Itens Data 

I. Inscrições na PROPPG da UFRRJ 29 de setembro a 26 de outubro de 2015 

II. Inscrições pelo correio 29 de setembro a 17 de outubro de 2015 

III. Divulgação dos Habilitados para  

a prova escrita 

05 de novembro de 2015 

IV. Prova Escrita 23 de novembro de 2015, às 9:00 horas 

V. Entrevista 23 e 24 de novembro de 2015 

VI. Divulgação dos resultados fevereiro de 2016 

VII. Matrícula e início das aulas março de 2016 

 

7. Sugestões para leitura 

ABBOUD,  A.C.S. Introdução à Agronomia. Rio de Janeiro: Editora Interciência.  2013. 

ALTIERI, M.. Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável  4.ed. – Porto Alegre : Editora da 
UFRGS,  2004. 

ALTIERI, M. Agroecologia; bases científicas para uma agricultura sustentável. Guaíba, RS: Agropecuária, 
2002. 592p. 

AQUINO, A.M.; ASSIS, R.L. Agroecologia: Princípios e técnicas para uma agricultura orgânica sustentável. 
Seropédica: Embrapa-Agrobiologia; Brasília: Embrapa Informação Tecnológica., 2005. 517p. 

AQUINO, A.M.; ASSIS, R.L. Processos biológicos no sistema solo-planta. Seropédica: Embrapa-
Agrobiologia; Brasília: Embrapa Informação Tecnológica., 2005. 368 p. 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa No 46, de 6 de outubro de 
2011. Disponível em: 
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Desenvolvimento_Sustentavel/Organicos/Legislacao/Nacional/Inst
rucao_Normativa_n_0_046_de_06-10-2011.pdf 



EHLERS, E. AgriculturaSustentável: origens e perspectivas de um novo paradigma. São Paulo: Livros da 
Terra.  1996. 

ESPINDOLA, J.A.A.; GUERRA, J.G.M.; DE-POLLI, H.; ALMEIDA, D.L. de; ABBOUD, A.C. de S. Adubação 
verde com leguminosas. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2005. 49p. (Coleção saber  5). 

GLIESSMAN, S. R. Agroecolgia: Processos ecológicos em agriculturasustentável. PortoAlegre: 
UFRGS, 2001. 653p.  

NEVES, M. C.P. ; NEVES, J. F. . Agricultura Orgânica e Produção Integrada: diferenças e 
semelhanças. Cadernos de Ciência & Tecnologia, v. 23, p. 191-205, 2006.  
. 191-205, 2006.  
 
 
Seropédica, 29 de Setembro de 2015. 
 
 
 
 

João Sebastião de Paula Araujo 
 

Coordenador 


