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EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA A TURMA 2018 DO PPG EM PRÁTICAS EM 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL/ UFRRJ 

(Aprovado pelo Colegiado Executivo do Programa em 06/ 03/ 2018) 

 

A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) está divulgando a abertura de inscrições para o 

processo seletivo para formação da turma 2018 do Programa de Pós-graduação em Práticas em 

Desenvolvimento Sustentável (PPGPDS) – modalidade Mestrado Profissional.  

Maiores informações poderão ser obtidas através do site www.ufrrj.br/posgrad/ppgpds ou por meio do 

e-mail secretariappgpds@gmail.com. 

 

1. SOBRE O CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PRÁTICAS EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

E SEUS OBJETIVOS 

A proposta de criação do Mestrado Profissional em Práticas em Desenvolvimento Sustentável pela 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) está centrada na perspectiva de permitir aos alunos 

egressos uma forte e rigorosa formação interdisciplinar que lhes permita desenvolver habilidades para 

trabalhar com questões relacionadas ao desenvolvimento econômico, social e ambiental de comunidades 

locais em áreas urbanas e rurais, especialmente para aquelas ações relacionadas à redução da pobreza e 

desigualdades sociais.  

O curso tem como objetivo central a formação de profissionais dotados das qualificações necessárias para 

traduzir seu compromisso com os princípios e práticas do desenvolvimento sustentável, em uma 

participação consistente e ativa no desenho e implementação de ações de desenvolvimento (planos, 

programas e projetos), interagindo com profissionais oriundos de diversas áreas de formação. Além disso, 

durante sua formação será possível ao discente postular oportunidades de trabalho em um leque mais 

amplo de setores do mercado de trabalho. 

O Programa está sediado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e integra a rede 

Associação Global de Mestrados em Práticas em Desenvolvimento Sustentável (http://mdpglobal.org/). 

Esta rede reúne 32 instituições de diferentes países e seu secretariado executivo está sediado na Columbia 

University (EUA).     

O Programa conta, ainda, com a colaboração de outros centros de ensino e pesquisa no Brasil 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ; Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG e 

Universidade Federal do Amapá/UNIFAP) e na África (Universidade Lúrio, Moçambique).  

 

 

http://www.ufrrj.br/posgrad/ppgpds
mailto:secretariappgpds@gmail.com
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2. PERFIL DOS CANDIDATOS E DO PROFISSIONAL A SER FORMADO 

O PPGPDS pretende atrair profissionais graduados e que atuam em diferentes setores (público, privado e 

do terceiro setor) e com diferentes formações, interessados em capacitação no campo do 

desenvolvimento sustentável e que estejam interessados em contribuir para a construção de respostas 

aos desafios das questões socioambientais de comunidades em situações de desigualdade social por meio 

da ação local.  

O PPGPDS está concebido ainda de forma a compor turmas de alunos com diversificados vínculos 

regionais, incluindo alunos estrangeiros (principalmente da América Latina e África Lusófona).  

A proposta curricular do mestrado será implementada em atividades dinâmicas que visam a incentivar a 

integração entre estudantes de pós-graduação em três dimensões: (i) facilitando o encontro entre 

estudantes provenientes das distintas regiões brasileiras, (ii) abrindo oportunidades de convívio entre 

estudantes brasileiros e provenientes dos demais países latino-americanos, assim como de países 

africanos e (iii) permitindo a integração entre os estudantes do curso brasileiro e dos demais cursos 

participantes da Associação Global. 

 

3. INSCRIÇÕES 

Período: de 02 de abril a 04 de maio de 2018.  

As inscrições devem ser realizadas através do link:  

https://sigaa.ufrrj.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=S 

 

Local: Secretaria do Programa de Pós-graduação em Práticas em Desenvolvimento Sustentável  

Endereço: Rua Anfilófio de Carvalho, 29 sala 901 Centro 

Rio de Janeiro/RJ. CEP: 20030-060 

Telefone para contato: (21) 2220-4568.  

Horário: 10:00h às 15:00h. 

 

As inscrições deverão ser feitas por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmica 

(SIGAA/UFRRJ), que pode ser acessado pelo site 

https://sigaa.ufrrj.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=S . As inscrições 

poderão ser feitas até o último dia de inscrição previsto neste edital. Todos os documentos exigidos no 

presente edital deverão ser anexados ao Sistema durante a inscrição no processo seletivo.  

https://sigaa.ufrrj.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=S
https://sigaa.ufrrj.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=S
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4. VAGAS 

Serão preenchidas um total de 30 (trinta) vagas, dentre as quais até 05 (cinco) vagas poderão ser 

destinadas a candidatos estrangeiros que vivam fora do Brasil e que sejam aprovados no processo de 

seleção.  

 

5. REQUISITOS 

O candidato deverá ter concluído o curso superior (graduação) em qualquer uma das áreas do 

conhecimento ligadas às ciências sociais e humanas, à gestão, às ciências naturais, engenharia e às 

ciências da saúde.    

Alunos que ainda não tenham concluído a graduação podem se inscrever desde que apresentem, na 

documentação de inscrição, declaração oficial da instituição em que estudam com a data prevista para a 

colação de grau, e esta deve ser anterior à data da matrícula no PPGPDS (quando este aluno deverá 

entregar comprovante de conclusão do ensino superior). Caso o aluno seja aprovado, mas não apresente 

comprovante de conclusão do ensino superior no prazo estipulado, ele será eliminado e sua vaga será 

disponibilizada para a lista de espera. 

 

6. DOCUMENTAÇÃO 

6.1. Documentação obrigatória para a inscrição no processo de seleção para candidatos brasileiros. 

Todos os documentos deverão ser anexados em arquivo pdf durante a inscrição no Sistema; 

a) Cópia autenticada do diploma do Curso superior ou, no caso de candidatos que ainda não o possuírem, 

declaração de conclusão do curso expedida pela instituição (com prazo máximo de um ano). No caso de 

candidatos que ainda não concluíram a graduação, deve ser apresentada declaração oficial da Instituição 

de Ensino Superior, informando a data prevista para a colação de grau. 

b) Cópia autenticada do histórico escolar de graduação; 

c) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 45,00. Os candidatos, de posse do CPF, 

deverão entrar no site https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp para gerar o boleto 

de pagamento (GRU - Guia de Recolhimento da União).  

O boleto a ser entregue junto com a documentação deverá ser o ORIGINAL. Para preenchimento da GRU 

o candidato deve utilizar os seguintes dados: código da Unidade Gestora (UG) = 153166; Gestão = 15240; 

Código Recolhimento = 28830-6 (Serviços administrativos); Número de referência = 2018; Competência = 

mês e ano; Vencimento = dia/mês/ano; CPF do candidato; Nome do candidato; Valor = R$ 45,00; 

d) Curriculum vitae documentado e apresentado de acordo com o modelo do programa fornecido ao final 

deste edital (Anexo 1), enfatizando informações sobre a sua experiência profissional, em especial aquelas 
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voltadas para os temas do curso e ao desenvolvimento sustentável. Os comprovantes deverão estar 

organizados por tópicos e numerados em ordem cronológica, seguindo a ordem em que estão citados no 

currículo. Informações presentes no currículo e não comprovadas documentalmente através de cópias 

dos comprovantes não serão consideradas na avaliação.  

e) Plano de Ingresso/justificativa (PIJ) para participar do curso, deixando claro o histórico pessoal, a 

experiência obtida no trabalho, a proposta de estudo e a relevância da participação no curso para a 

formação e prática de desenvolvimento pretendido posteriormente; o Plano de Ingresso/justificativa 

deve seguir o modelo apresentado no Anexo 2 (PIs que não sigam o modelo proposto serão 

desconsiderados); 

f) Pré-projeto de dissertação, segundo o modelo apresentado no Anexo 3 (Pré-projetos que não sigam o 

modelo proposto serão desconsiderados); 

g) Carta do Empregador (no caso de candidatos com vínculo empregatício) demonstrando o interesse da 

instituição na formação e comprometendo-se a liberar o candidato para realizar o curso; 

Toda documentação solicitada deverá ser anexada ao sistema durante o ato da inscrição. 

A Secretaria do Programa não receberá nenhum documento após a inscrição dos candidatos. 

Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta. Os candidatos com documentação 

incompleta serão comunicados sobre o indeferimento de suas inscrições. Todos os documentos listados 

acima são obrigatórios. 

Os valores gastos com taxa de inscrição e envio da documentação não serão ressarcidos, 

independentemente do indeferimento da inscrição e da aprovação ou não neste edital. 

 

7. INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS ESTRANGEIROS NO PROCESSO DE SELEÇÃO  

7.1. Documentação obrigatória para inscrição no processo de seleção para candidatos estrangeiros 

a) Cópia autenticada do diploma do Curso superior ou, no caso de candidatos que ainda não o possuírem, 

declaração de conclusão do curso expedida pela instituição; 

b) Cópia autenticada do histórico escolar de graduação; 

c) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor em dólares equivalentes a R$ 45,00, 

considerando a cotação do dia 04 de abril de 2018. Os candidatos deverão entrar em contato com a 

secretaria do Programa através de e-mail ou telefone para obter as informações sobre como realizar o 

pagamento da taxa de inscrição. 

d) Curriculum vitae em português documentado e apresentado de acordo com o modelo do programa 

fornecido ao final deste edital (Anexo 1), enfatizando informações sobre a sua experiência profissional, 

em especial aquelas voltadas para os temas do curso e ao desenvolvimento sustentável. Os comprovantes 

deverão estar organizados por tópicos e numerados em ordem cronológica, seguindo a ordem em que 
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estão citados no currículo. Informações presentes no currículo e não comprovadas documentalmente 

através dos arquivos pdf anexados durante a inscrição não serão posteriormente aceitos e não serão 

consideradas na avaliação; 

e) Plano de Ingresso/justificativa (PIJ) em português para participar do curso, deixando claro o histórico 

pessoal, a experiência obtida no trabalho, a proposta de estudo e a relevância da participação no curso 

para a formação e prática de desenvolvimento pretendido posteriormente; o Plano de 

Ingresso/justificativa deve seguir o modelo apresentado no Anexo 2 (PIs que não sigam o modelo 

proposto serão desconsiderados); 

f) Pré-projeto de dissertação, segundo o modelo apresentado no Anexo 3 (Pré-projetos que não sigam o 

modelo proposto serão desconsiderados); 

g) Carta do Empregador (no caso de candidatos com vínculo empregatício) demonstrando o interesse da 

instituição na formação e comprometendo-se a liberar o candidato para realizar o curso; 

Toda documentação solicitada deverá ser anexada ao sistema durante o ato da inscrição. 

A Secretaria do Programa não receberá nenhum documento após a inscrição dos candidatos. 

Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta. Os candidatos com documentação 

incompleta serão comunicados sobre o indeferimento de suas inscrições. Todos os documentos listados 

acima são obrigatórios. 

 

8. SELEÇÃO 

A seleção será realizada pelo Colegiado Executivo do Curso ou por Comissão de Avaliação e Seleção 

formada por professores credenciados no Programa de Pós-Graduação em Práticas em Desenvolvimento 

Sustentável. A Comissão fará a análise da documentação apresentada pelo candidato (currículo e plano 

de ingresso), prova de inglês (de caráter eliminatório) e entrevista. A matrícula no Programa está 

vinculada ao número de vagas disponibilizadas pelo curso neste edital (30 vagas) e a disponibilidade de 

orientação dos docentes habilitados pelo Programa.  

O processo de seleção será dividido em duas etapas, conforme detalhado a seguir. 

 

Primeira etapa  

Nesta etapa será verificado o cumprimento de entrega de todos os documentos solicitados neste edital e 

serão analisados e pontuados os seguintes documentos: 

 

a) Curriculum vitae (CV) do candidato devidamente documentado, enfatizando informações sobre a 

experiência profissional, voltado aos temas do curso e ao desenvolvimento sustentável (máximo 

5 pontos); 
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b) Plano de ingresso/Justificativa (PIJ) para participar do curso, deixando clara a história pessoal, 

experiência obtida no trabalho, a proposta de estudo e a relevância da participação do curso para 

a formação e prática de desenvolvimento pretendido posteriormente (máximo 1 pontos). 

c) Pré-projeto de dissertação (PPD) (máximo de 4 pontos); 

 

A tabela de pontuação do Curriculum vitae encontra-se anexa a este edital (Anexo 4). 

 

A nota final na primeira etapa é igual à soma da nota obtida pelo candidato no CV e no PIJ. 

 

Nesta etapa será classificado o número de candidatos referente ao dobro do número de vagas oferecidas 

neste edital (60 classificados para a segunda etapa). Os 60 candidatos aptos a participar das duas fases da 

segunda etapa do processo de seleção serão aqueles que possuírem as maiores notas na primeira fase. 

Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, a nota do item “a” (currículo) será utilizada como 

critério de desempate. 

 

Segunda etapa 

A segunda etapa consiste de duas avaliações: 

Fase 1: Exame de proficiência em língua inglesa (EPI) (máximo 10 pontos): este exame visa avaliar a 

capacidade de compreensão e leitura dos candidatos. A prova consiste na exibição de um vídeo curto (em 

torno de 10 e 15 minutos) em inglês, sobre o qual cada candidato irá responder em português as questões 

formuladas em inglês e relacionadas ao conteúdo do vídeo. Os candidatos estrangeiros cuja língua nativa 

seja o inglês estão dispensados desse exame. Todos os candidatos estrangeiros de países não lusófonos 

terão de comprovar a proficiência em português durante a entrevista. Nesta fase o candidato deverá 

obter nota igual ou superior a 5,0 pontos (cinco pontos). Candidatos com nota inferior a 5,0 serão 

eliminados. 

Observação: não poderá ser utilizado nenhum material de apoio para a realização do exame de 

proficiência. 

 

Fase 2: Entrevista (E) (máximo 10 pontos): todos os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5,0 

na prova de inglês estarão aptos a prosseguir para a fase de entrevistas. Cada candidato será entrevistado 

pela banca de seleção e a entrevista versará, entre outros, sobre temas relacionados ao seu plano de 

ingresso, interesses e motivações do candidato para ingresso no Programa. Espera-se que, durante a 

entrevista, o candidato seja capaz de demonstrar boa compreensão sobre os objetivos e estrutura do 

programa e forte comprometimento com a agenda de atividades, incluindo como pretende conciliar o 

mestrado com suas atividades profissionais. 
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Para candidatos estrangeiros que residam fora do Brasil, a entrevista será realizada por meio de 

videoconferência. 

O cálculo da média final de cada candidato será obtido pela seguinte fórmula:  

 

MÉDIA FINAL = 

[(CV + PIJ + PPD) x 4] + (EPI x 2) + (E x 4) 

10 

 

Estarão aprovados os candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a 7,0 (sete) pontos. Os 

candidatos serão classificados para matrícula em ordem decrescente até atingir o número de vagas 

disponíveis. Candidatos aprovados e não classificados compõem lista de espera e podem ser chamados 

em caso de desistência, seguindo a ordem de classificação. 

A tabela detalhada de pontuação do currículo (Anexo 4), assim como o modelo de plano de ingresso 

(Anexo 2), o modelo de Pré-Projeto de Dissertação (Anexo 3) e a lista de orientadores habilitados no 

programa (Anexo 5) estão em anexo neste edital.  

A realização da matrícula por um candidato aprovado está condicionada ao aceite do aluno por um 

docente habilitado para orientação no Programa. A lista de docentes habilitados à orientação no 

Programa está disponível no final deste edital (Anexo 5), assim como suas respectivas áreas de interesse 

e linhas de pesquisa, que também estarão disponíveis no site do Programa. Recomenda-se que os 

candidatos busquem informações sobre as possibilidades de orientação dentro de suas áreas de interesse. 

O resultado da seleção não está vinculado ao recebimento de Bolsa de Estudos pelo aluno de qualquer 

fonte, já que o PPGPDS não possui bolsas disponíveis para o presente edital. O Programa divulgará 

somente a lista com os nomes dos candidatos aprovados. 

Todos os candidatos, ao se inscreverem no processo de seleção, declaram estar de acordo com as normas 

estabelecidas por este edital. 

 

9. CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 

Atividade Data/Período 

Inscrições 02/04 a 04/05 

Análise dos documentos e Currículo 22 a 24/05 

Resultado Etapa 1 26/05 

Recurso Etapa 1 28 a 29/05, das 10h às 15h 

Análise dos Recursos Etapa 1 30/05 
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Resultado dos Recursos Etapa 1 31/05 

Prova de Inglês 06/06 

Resultado da Prova de Inglês 08/06 

Recursos Prova de Inglês 11 a 12/06, das 10h às 15h 

Análise dos Recursos Prova de Inglês  13/06 

Resultado dos Recursos Prova de Inglês 14/06 

Entrevistas 18 a 20/06 

Resultado Final 22/06 

Recurso Final 25 a 26/06, das 10h às 15h 

Análise Recurso Final  27/06 

Resultado dos recursos 29/06 

Matrícula (previsão) 
Primeira semana de agosto 

(30/07 a 03/08) 

 

O início das aulas está previsto para ocorrer na segunda quinzena de agosto em data ainda a ser divulgada 

pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UFRRJ. 

 

10. LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA 

O Exame de proficiência em língua inglesa e a Entrevista serão realizados na sede do PPGPDS no Centro 

da Cidade do Rio de Janeiro, em sala a ser confirmada quando da divulgação dos resultados da Primeira 

Etapa. 

 

11. RECURSOS 

Os recursos devem ser entregues na secretaria do programa nos dias indicados no calendário do edital. 

Devem ser compostos de carta-justificativa e documentação comprobatória. Não serão aceitos recursos 

por e-mail. Não haverá revisão da decisão da Comissão sobre o recurso. Não haverá revisão presencial da 

prova de inglês. 

 

 

12. INFORMAÇÕES 

Secretaria do Programa de Pós-graduação em Práticas em Desenvolvimento Sustentável 

Rua Anfilófio de Carvalho, 29 sala 901 Centro   

Rio de Janeiro/RJ 
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Telefone: 2220-4568 / 2524-0030 

E:mail: secretariappgpds@gmail.com  

Site: www.ufrrj.br/posgrad/ppgpds 

 

15. LISTA DE ANEXOS 

- Modelo de Currículo Vitae (Anexo 1) 

- Modelo e instruções para confecção do plano de ingresso/justificativa (Anexo 2) 

- Modelo de Pré-projeto de Dissertação (Anexo 3) 

- Tabela de pontuação do currículo (Anexo 4) 

- Lista de orientadores habilitados para orientação na turma 2018 (Anexo 5) 
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ANEXO 1 

Programa de Pós-graduação em Práticas em Desenvolvimento Sustentável – PPGPDS/UFRRJ 

 

Modelo de Curriculum vitae 

Os candidatos deverão apresentar os documentos na ordem indicada abaixo e detalhar as informações 
que considerem relevantes para melhor subsidiar o julgamento da banca. Informações apresentadas no 
currículo e não comprovadas documentalmente não serão pontuadas. Os candidatos que não 
apresentarem os documentos na ordem indicada pelo modelo de Curriculum Vitae serão eliminados do 
processo seletivo por não atenderem às exigências do edital. 

 

Dados pessoais: 

Nome: 

Endereço: 

Telefones:       e-mail: 

Documentação: 

 

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

1.1. Graduação 

1.2. Cursos de extensão com menos de 50h 

1.3. Pós-graduação lato sensu (p.ex., especialização) 

1.4. Participação em intercâmbio (graduação sanduíche) 

1.5. Bolsas (iniciação científica, iniciação à docência, inovação tecnológica, PET ou extensão) 

1.6. Monitoria em disciplina durante a graduação 

 

2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

2.1. Vínculo empregatício atual (fazer breve descrição de máximo de cinco linhas, indicando as atividades 
e responsabilidades envolvidas) 

2.2. Vínculos empregatícios anteriores (fazer breve descrição de máximo de três linhas, indicando as 
atividades e responsabilidades envolvidas) 

2.3. Estágios remunerados ou não 

2.4. Participação em projetos 
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3. PUBLICAÇÕES 

3.1. Artigos publicados em revistas ou periódicos indexados nos estratos A1, A2, B1, B2 e B3 do Sistema 
Qualis da área multidisciplinar da CAPES 

3.2. Artigos publicados em revistas ou periódicos indexados nos outros estratos do Sistema Qualis da área 
multidisciplinar da CAPES 

3.3. Livro completo publicado  

3.4. Livro organizado publicado 

3.5. Capítulo de livro publicado 

3.5. Publicação técnica 

3.6. Trabalho completo publicado em Anais de eventos 

3.7. Resumo simples ou resumo expandido publicado em Anais de eventos 

 

4. ORIENTAÇÃO DE ALUNOS 

2.1. Orientação de monografia de graduação 

2.2. Orientação de iniciação científica, iniciação à docência, inovação tecnológica, PET ou extensão 

 

5. PALESTRAS, CURSOS, PREMIAÇÕES E PARTICIPAÇÃO EM BANCAS,  

5.1. Palestras em eventos (congressos, simpósios e afins) 

5.2. Participação em mesa redonda em eventos 

5.3. Cursos ministrados com carga horária > 20h 

5.4. Prêmio ou distinção recebida 

5.6. Participação em bancas de monografia de graduação 
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ANEXO 2 

 

INSTRUÇÕES PARA CONFECÇÃO DO PLANO DE INGRESSO/JUSTIFICATIVA 

 

O Plano de Ingresso/Justificativa (PIJ) a ser apresentado por todos os inscritos no processo de seleção 

trata‐se de documento elaborado pelo próprio candidato, onde as seguintes informações devem ser 

apresentadas: 

‐ Histórico pessoal: descreva objetivamente sua trajetória acadêmica e profissional, ressaltando os pontos 

que demonstrem aptidão pela área do mestrado e indicando as relações atuais e potenciais das atividades 

desenvolvidas por você e a temática do desenvolvimento sustentável. 

‐ Experiência obtida no trabalho e em estágios: descreva as habilidades e aptidões desenvolvidas ao longo 

de sua formação e carreira profissional. 

‐ Relevância da participação no curso para a formação e prática de desenvolvimento pretendido 

posteriormente. 

‐ Interesses de estudo: indique e discorra sobre as áreas que têm interesse particular em desenvolver 

projetos e estudos e como o Programa poderá permitir que esse interesse se materialize. 

‐ Disponibilidade: indique qual a sua disponibilidade para cumprir todas as atividades previstas pelo 

programa, incluindo tarefas extraclasse como a leitura de material bibliográfico recomendado pelas 

disciplinas, integração eletrônica com outros alunos na rede global e discuta como pretende se organizar 

para tal frente as atividades profissionais ou acadêmicas atualmente em andamento. 

O PIJ deverá conter no máximo duas páginas, em fonte arial tamanho 12, com espaçamento 1,5 entre 

linhas e margens laterais, superior e inferior com 2 cm. Portanto, procure ser objetivo e assertivo sobre 

cada um dos itens mínimos recomendados acima. É por meio do PIJ que o candidato deverá mostrar para 

a banca de seleção que reúne todas as qualidades para ingressar no programa e fazer parte desta iniciativa 

que pretende formar uma nova geração de profissionais na área do desenvolvimento sustentável. 
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ANEXO 3 

 

INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PRÉ-PROJETO DE DISSERTAÇÃO 

 

O Pré-projeto de Dissertação a ser proposto por todos os candidatos inscritos no processo de seleção 

trata‐se de documento elaborado pelo próprio candidato. O Pré-projeto de Dissertação deve seguir o 

modelo proposto neste Edital. 

Os candidatos que não apresentarem o Pré-projeto de Dissertação não poderão anexá-lo posteriormente 

aos seus documentos e estarão desclassificados do processo de seleção.  

O texto deve ser desenvolvido em página de tamanho A4, com orientação retrato, margens (laterais) em 

2,0 cm. A fonte utilizada deve ser Calibri tamanho 11, com espaçamento de 1,5 e parágrafo em 1,25 cm. 

O Pré-projeto de Dissertação deve ter entre 3 e 5 páginas. 

O Pré-projeto de dissertação deve apresentar os seguintes itens: 

- Título do projeto – conciso, claro e objetivo; deve estar centralizado na página, em caixa alta e em 

negrito; 

- Nome do candidato – deve estar centralizado na página, em caixa alta e baixa e em negrito 

- Linha de pesquisa – o candidato deve indicar a Linha de Pesquisa do PPGPDS na qual o Pré-projeto estará 

associado 

- Possível orientador – o candidato deve indicar os nomes de três possíveis orientadores. É importante 

que os candidatos consultem a lista de docentes habilitados a orientar neste processo de seleção. 

- Introdução - deve justificar a importância do trabalho e as razões de sua elaboração, delimitando o 

assunto tratado e outros elementos necessários para situar o tema do trabalho. As citações devem ser 

utilizadas ao longo de toda a parte textual. Para tanto, os candidatos devem considerar a norma ABNT-

NBR 10520.  

-  Objetivos geral e específicos 

- Desenvolvimento ou material e métodos – Principal parte do projeto. Detalha e ordena o assunto em 

seções e subseções (ABNT-NBR 14724, 2011). Devem apresentar não somente os métodos possivelmente 

empregados na proposta, mas também as possíveis análises a serem empregadas. 

- Resultados esperados – Expõe os resultados esperados (ABNT NBR 14724, 2011). 

- Cronograma físico – Apresenta o cronograma físico das atividades a serem desenvolvidas para se 

contemplar os objetivos do projeto. 
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- Viabilidade financeira/executiva e fonte de financiamento - Se houver, detalhar a fonte de financiamento 

e órgão de fomento público ou privado. 

- Referências bibliográficas – As referências devem ser separadas por espaçamento simples em branco, e 

seguir a formatação definida de acordo com a ABNT NBR 6023:2002 (Pinto et al, 2011; ABNT NBR 6023, 

2002). 
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ANEXO 4 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DE CURRÍCULOS DOS CANDIDATOS AO MESTRADO DO PPGPDS 

NOME DO CANDIDATO:   

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA CRITÉRIO PONTOS Nº 
PONTUAÇÃO 

OBTIDA 
TIPOS DE COMPROVANTES ACEITOS 

Rendimento na Graduação 

CR > 9.0 15   

Histórico ou boletim escolar oficial 
(na ausência de informação sobre o CR no 

histórico escolar, será atribuída a nota mínima 
para este item [5 pontos]) 

CR entre 7.5 e 8.9 12   

CR entre 6.0 e 7.4 8   

CR < 5.9 5   

Curso de extensão na área do mestrado 
(máximo de 10 cursos realizados nos últimos 
3 anos) 

Com mais de 50 h 1   Certificado ou declaração de conclusão emitida 
pela instituição responsável Com menos de 50 h 0,5   

Pós-graduação lato sensu 
Na área do mestrado 5   

Certificado e histórico escolar oficial 
Em outra área 1   
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Intercâmbio (graduação sanduíche) 

Participação 
comprovada 

(máximo de quatro 
semestres) 

1   

Certificado ou declaração da instituição onde foi 
realizado o intercâmbio ou da instituição de 

origem.  
(serão pontuados apenas os documentos que 
informarem que o candidato realizou parte de 

sua graduação em uma universidade no 
exterior, sem que este seja para treinamento 

de língua estrangeira) 

Bolsista de Iniciação Científica, Iniciação à 
Docência, Inovação Tecnológica, PET ou 
Extensão 

Participação 
comprovada 

(máximo de quatro 
semestres) 

2   
Certificado ou declaração emitido pela 

instituição concedente do estágio ou bolsa, 
indicando as datas de início e encerramento 

Monitoria em disciplina durante a graduação 

Participação 
comprovada 

(máximo de quatro 
semestres) 

1   
Certificado ou declaração emitido pela 

instituição concedente do estágio ou bolsa 

  Peso 2.0 Subtotal   

      

2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CRITÉRIO PONTOS 
Nº 

semestres 
PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

Serão pontuados apenas os documentos que 
indicarem data de contratação e data de 

encerramento do contrato. 

Vínculo atual na área do mestrado 
(pontos/semestre) 

Vínculo comprovado 
(máximo de quatro 

semestres) 
4   

Cópia do contrato de trabalho com indicação de 
data/vigência ou Declaração do empregador 

com indicação da data/vigência 
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Vínculo anterior na área do mestrado 
(pontos/semestre) 

Vínculo comprovado 
(máximo de quatro 

semestres) 
3   

Cópia do contrato de trabalho com indicação de 
data/vigência ou Declaração do empregador 

com indicação da data/vigência 

Estágio remunerado ou não na área do 
mestrado (pontos/semestre) 

Vínculo comprovado 
(máximo de quatro 

semestres) 
2   

Certificado ou declaração emitido pela 
instituição concedente do estágio e/ou bolsa 

com indicação da data/vigência 

Participação em projetos na área do mestrado 
(pontos/semestre) 

Vínculo comprovado 
(máximo de quatro 

semestres) 
3   

Certificação ou declaração emitido pela 
instituição coordenadora do projeto com 

indicação da data/vigência ou cópia da 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

  Peso 1.5 Subtotal   

       

3. PUBLICAÇÃO CRITÉRIO PONTOS Nº artigos 
PONTUAÇÃO 

OBTIDA 
 

Artigos publicados em revistas indexadas nos 
estratos A1, A2, B1, B2 e B3 do Sistema Qualis 
da área multidisciplinar da CAPES 
(pontos/artigos publicado) 

Número de artigos 
publicados nos 
últimos 3 anos 

20   

Cópia da primeira página do artigo publicado 
onde possam ser evidenciadas as seguintes 
informações: título do periódico, volume, 

número e ISSN 

Artigos publicados em revistas indexadas nos 
outros estratos do Sistema Qualis da área 
multidisciplinar da CAPES (pontos/artigos 
publicado) 

Número de artigos 
publicados nos 
últimos 3 anos 

10   

Cópia da primeira página do artigo publicado 
onde possam ser evidenciadas as seguintes 
informações: título do periódico, volume, 

número e ISSN 
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Livros completos na área do mestrado 
(pontos/livro publicado) 

Número de livros 
publicados nos 
últimos 3 anos 

15   

Cópia das páginas do livro publicado onde possa
m ser evidenciadas as seguintes informações: tít
ulo do livro, autoria, editora, ficha catalográfica 

e ISBN  

Livros organizados na área do mestrado 
(pontos/livros organizado) 

Número de livros 
organizados nos 
últimos 3 anos 

10   

Cópia das páginas do livro publicado onde 
possam ser evidenciadas as seguintes informaç
ões: título do livro, autoria, editora, ficha catalo

gráfica e ISBN 

Capítulo de livro na área do mestrado 
(pontos/capítulo publicado) 

Número de capítulos 
publicados nos 
últimos 3 anos 

8   

Cópia das páginas do capítulo 
publicado onde possam ser evidenciadas as seg
uintes informações: título do livro, autoria, edit

ora, ficha catalográfica e ISBN 

Publicação técnica na área do mestrado 
(pontos/publicação) 

Número de 
publicações na área 

do mestrado nos 
últimos 3 anos 

10   

Cópia das páginas da publicação onde possam 
ser evidenciados as seguintes informações: 
título, autoria, editora, ficha catalográfica e 

ISBN (se houver) 
(serão considerados neste item os seguintes 

documentos: material didático, relatório 
técnico, manuais, protocolos, artigo em jornal, 

laudo técnico) 

Trabalho completo publicado em anais de 
eventos (mínimo de 5 páginas) 
(pontos/resumo publicado) 

Número de resumos 
publicados na área 
do mestrado nos 

últimos 3 anos 

5   

Cópia das páginas da publicação onde possam 
ser evidenciados as seguintes informações: 
título, autoria, editora, ficha catalográfica e 

ISSN 

Resumo ou resumo expandido em anais de 
eventos (entre uma e quatro páginas) 
(pontos/resumo publicado) 

Número de resumos 
publicados na área 

do mestrado 
1   

Cópia do resumo publicado onde possam ser 
evidenciados as seguintes informações: título 

dos anais, autoria, editora, ficha catalográfica e 
ISSN 
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  Peso 1.5 Subtotal   
       

4. ORIENTAÇÃO DE ALUNOS CRITÉRIO PONTOS 
Nº de 
alunos 

PONTUAÇÃO 
OBTIDA 

 

Monografia de Graduação 
(pontos/orientação) 
(nos últimos 3 anos) 

Orientador principal 
ou coorientador de 

monografia de 
graduação  

2   
Certificado ou declaração da instituição 

responsável 

Iniciação científica, tecnológica, à docência, 
PET ou extensão 
(nos últimos 3 anos) 

Orientador principal 
de bolsista de 

iniciação científica 
2   

Certificado ou declaração da instituição 
responsável 

  Peso 1.0 Subtotal   
  
 

     

5. PALESTRAS, CURSOS, PREMIAÇÕES E 
PARTICIPAÇÃO EM BANCAS 

CRITÉRIO PONTOS 
Nº de 

atividades 
PONTUAÇÃO 

OBTIDA 
 

Palestras em eventos (congressos, simpósios 
e afins) (pontos/palestra) 
(nos últimos 3 anos) 

Número de palestras 
ministradas em eventos 

com certificado ou 
declaração 

3   

Certificado ou declaração da instituição 
promotora do evento 

(serão consideradas as palestras ministradas 
pelos candidatos em congressos, simpósios e 

afins) 

Participação em Mesa Redonda em eventos 
(pontos/participação) 
(nos últimos 3 anos) 

Número de mesas 
redondas em eventos 

com certificado ou 
declaração 

2   

Certificado ou declaração da instituição 
promotora do evento 

(será o considerados os certificados que 
informem que o candidato foi palestrante na 

mesa redonda) 
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Cursos ministrados com carga horária > 20h 
na área do mestrado (pontos/curso) 
(nos últimos 3 anos) 

Número de cursos 
ministrados 

3   
Certificado ou declaração da instituição 

promotora do evento 

Prêmio ou distinção recebida Máximo quatro 3   
Certificado ou declaração da instituição 

promotora do evento 

Participação em bancas de monografia de 
graduação ou em banca de concurso público 
(pontos/banca).  
(nos últimos 3 anos) 

Número de 
participações em 

bancas como 
membro titular 

2   
Certificado ou declaração da instituição 

responsável 

  Peso 1,0 Subtotal   

   
TOTAL DE 
PONTOS 
OBTIDOS 

  

        

NOTA DO PLANO DE INGRESSO / JUSTIFICATIVA (Variando de 
0 a 1 pontos) 

 
NOTA DO PRÉ-PROJETO DE DISSERTAÇÃO (Variando de 0 a 4 
pontos) 

 

 

Observações: 
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ANEXO 5 

Lista de docentes habilitados para orientação na Turma 2018, com indicação das linhas de pesquisa às quais estão 

vinculados: Meio Ambiente, Desenvolvimento e Saúde (Linha 1), Políticas Públicas, Governança e Conflitos 

Socioambientais (Linha 2) e Meio Ambiente, Sustentabilidade e Conservação dos Recursos Naturais (Linha 3).  

Sugerimos que os candidatos acessem o CV Lattes dos docentes habilitados para orientação (acesso via página oficial 

do PPGPDS - http://r1.ufrrj.br/wp/ppgpds/ ) e observem as áreas de interesse de cada docente indicadas neste 

anexo. 

 
Linhas de pesquisa do 

PPGPDS às quais o docente 
está vinculado 

Áreas de interesse dos docentes 

Nome Linha 1 Linha 2 Linha 3 

Alexandre Ferreira Lopes  X  

Educação ambiental e conflitos socioambientais 
 Educação Ambiental no contexto da Gestão Ambiental 

Pública 
Formação de educadores ambientais 

Alisson Flávio Barbieri X   

Adaptações às mudanças climáticas 
Dinâmica socioeconômica, demografia e de uso da 

terra na Amazônia 
Vulnerabilidade socioambiental 

André Felippe Nunes de 
Freitas 

  X 
Ecologia e Conservação de populações e comunidades 

de plantas em diferentes ecossistemas 
Ecologia urbana 

Camila Gonçalves de Oliveira 
Rodrigues 

 X  

Planejamento e gestão de áreas protegidas 
Serviços ambientais 

Gestão socioambiental e comunidades tradicionais 
Turismo e sustentabilidade 

Cristiane Cardoso  X  

Educação ambiental 
Ensino de geografia 

Linguagens diversificadas e ensino 
Mudanças climáticas e meio ambiente 

Ednaldo de Oliveira Santos   X 

Mudanças Climáticas: Emissões de Gases de Efeito 
Estufa em Ambientes Aquáticos Naturais e Antrópicos 
Estudos Ambientais e Atmosféricos em Áreas Naturais, 

em Recuperação e Antropizadas no Rio de Janeiro. 

Euler David de Siqueira  X  
Turismo, cultura e organizações 

Meio ambiente, hospitalidade e gastronomia 
Representações sociais, turismo e imaginário  

Fabíola de Sampaio 
Rodrigues Grazinoli Garrido 

X   

Saúde e ambiente: as perspectivas sobre o convívio de 
humanos e animais com contaminantes químicos 

Bioética ambiental 
Estudos ecotoxicológicos em função do uso da terra e 
qualidade da água em municípios após a desativação 

de lixões: epidemiologia e monitoramento de 
xenobióticos 

Flávia Souza Rocha   X 

Diagnóstico e ações para a sustentabilidade na UFRRJ 
Educação para o desenvolvimento sustentável 

Ecologia das cidades e os desafios rumo ao 
desenvolvimento sustentável 

Gilmara Pires de Moura 
Palermo 

  X 
Contribuição da exploração de Produtos Florestais não 

Madeireiros na geração de renda da comunidade 

Gustavo Bastos Lyra   X Mudanças climáticas e energias renováveis 

http://r1.ufrrj.br/wp/ppgpds/
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Henderson Silva Wanderley   X 

Caracterização do microclima urbano e de floresta da 
cidade do Rio de Janeiro 

Diferenças dos elementos meteorológicos medidos em 
Mata Atlântica natural e degradada 

Mudanças climáticas e desastres naturais 

Jarbas Marçal de Queiroz   X 
Sustentabilidade ambiental, funções ecológicas e 

serviços ambientais providos por insetos 

Jerônimo Boelsums Barreto 
Sansevero 

  X Restauração ecológica e serviços ecossistêmicos  

José Francisco de Oliveira Jr.   X 
Seca 

Incêndios florestais 

Katia Cilene Tabai X   
Segurança alimentar com ênfase em políticas públicas 

Intersetorialidade da Segurança Alimentar 

Laura Wong X   
Demografia, dinâmica demográfica e tendências 

populacionais 

Leandro Martins Fontoura  X  

Uso público e Gestão de áreas protegidas 
Parques Nacionais no Brasil e Exterior 

Planejamento Ambiental e Turismo Sustentável 
Pesquisa para Ação e Decisão 

Luís Mauro Sampaio 
Magalhães 

  X 

Engenharia da conservação – manejo de elementos 
integradores da paisagem que auxiliam na proteção de 
recursos naturais, incluindo zonas de amortecimento, 
áreas de preservação permanente, reservas legais e 

unidades de uso sustentável, com ênfase em florestas 
de zonas rurais e urbanas 

Maria Claudia da Silva Vater X   
Saúde internacional 

Avaliação de tecnologia em saúde  
Bioética 

Robson Amâncio  X  

Desenvolvimento Rural Sustentável, agroecologia, 
metodologias participativas e educação popular, 
gestão de conflitos socioambientais, avaliação de 

projetos socioambientais 

Rodrigo Medeiros  X  

Sustentabilidade, conservação dos recursos naturais e 
superação da pobreza em comunidades rurais no Brasil 

Monitoramento e avaliação da conservação da 
biodiversidade no Brasil 

Tiago Böer Breier   X Sementes florestais: ecologia, produção e tecnologia 

Wagner Lopes Soares X   

Transformações sociais e ambientais causadas pela 
atividade agrícola, em particular os impactos das 

monoculturas e o uso dos agrotóxicos à saúde e ao 
ambiente 

 


