
 Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

EDITAL N° 02, DE 1° DE DEZEMBRO DE 2017.

Processo Seletivo 2018

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, por meio do
Coordenador do Curso, torna pública a abertura de inscrições do Processo Seletivo visando à
seleção  de  candidatos  para  preenchimento  de  vagas  no Programa  de  Pós-Graduação  em
Tecnologias Ambientais, Curso de  Doutorado,  da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e
Urbanismo e Geografia, com 14 vagas para o ano de 2018, em sistema de fluxo contínuo.

1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo será regido pelas regras dispostas no presente Edital e conduzido

por Comissão de Seleção aprovada pelo Colegiado de Curso e composta de professores
do Curso.

1.2. As dúvidas quanto ao Edital poderão ser esclarecidas pelo e-mail pgta.faeng@ufms.br ,
pelo  telefone  (67)  3345-7392  ou  pessoalmente  na  Secretaria  de  Pós-Graduação  da
Faeng.

1.3. O  Processo  Seletivo  destina-se  a  classificar  candidatos  portadores  de  diploma de
Mestrado em  Engenharia,  Biologia,  Agronomia,  Geologia,  Física,  Química  ou  áreas
afins, devidamente registrado, se obtido no Brasil, ou revalidado, se obtido no exterior,
ressalvado o disposto no item 1.3.1. 

1.3.1. A aceitação  de  candidatos  com diploma  de  graduação  e/ou  mestrado  expedido  por
instituição estrangeira não revalidado seguirá o disposto no Art. 54 do Regimento Geral
da UFMS.

1.3.2.  A homologação da matrícula de candidatos com diploma de graduação e/ou mestrado
expedido por instituição estrangeira não revalidado ficará condicionada à aprovação do
diploma pelo Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação.

1.3.3. O candidato estrangeiro selecionado deverá providenciar os documentos abaixo para o
ato da matrícula no curso:

a) diploma  de  graduação,  histórico  escolar  e  certidão  de  nascimento  ou
casamento ou equivalente apostilados no caso de sua origem ser de um
país  signatário  da  Convenção  de  Haia,  ou  autenticados  por  autoridade
consular competente, no caso de país não signatário;

b) passaporte e visto temporário com prazo de validade,  de acordo com a
Resolução normativa/CNIg nº 116 de 08 de abril de 2015;

c) comprovante  de  ser  beneficiário  de  bolsa  de  estudo  ou  comprovante,
entregue  junto à  autoridade  consular  brasileira,  de  que  possui  seguro
saúde, dispõe de recursos suficientes para manter-se durante o período de
estudo e que se encontra matriculado ou formalmente aceito em instituição
de ensino ou de pesquisa no Brasil.

d) apólice  quitada  de  seguro  de  vida  e  saúde internacional  válido  para  o
Brasil, contemplando além de despesas relativas a eventuais problemas de
saúde, translado do aluno caso ocorra óbito no exterior;

e) tradução juramentada de todos os documentos em línguas não hispânicas.
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1.4. As  atividades  de  ensino  ocorrerão  no  prédio  do  Programa  de  Pós-Graduação  em
Tecnologias Ambientais - PGTA - Unidade 7B, em período integral. As atividades de
pesquisa e orientação desenvolver-se-ão em turno integral.

1.5. Aceitar-se-á inscrição de candidatos durante todo o período especificado no item 2.1.
deste Edital, até que a última vaga seja preenchida.

1.6. A área de concentração do Programa é Saneamento e Recursos Hídricos.
1.7. O  candidato  fica  ciente  de  que,  independentemente  do  tema  de  seu  doutorado,  a

proposta  de estudos a  ser  desenvolvida  durante  o Curso deve  necessariamente estar
vinculada a Área de Concentração do Programa

2.DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições ficarão abertas pelo Portal de Pós-Graduação www.posgraduacao.ufms.br,

da 0h do dia 15/01/2018 às 16h do dia 14/11/2018, selecionando-se o Curso.
2.1.1. Para efetivar a inscrição, os documentos devem ser entregues na Secretaria de

Curso,  em  envelope  identificado  e  lacrado,  conforme  formulários  disponíveis  neste
edital,  das 8h às 11h e das 14h às 17h, no período de 15/01/2018 a 14/11/2018 ou
enviados por Sedex devendo chegar na secretaria de Pós-Graduação da Faeng até o dia
14/11/2018,  considerando-se  a  data  de  postagem.  É  de  inteira  responsabilidade  do
candidato a conferência da documentação antes da entrega do envelope para efetivar a
inscrição.

2.1.2. A isenção da taxa de inscrição seguirá a Lei nº 12.799, de 10 de abril de 2013. Os
pedidos de isenção devem ser entregues ou chegar por Sedex na Secretaria de curso até o dia
05/11/2018, conforme formulário disponível neste edital. Os pedidos recebidos fora do prazo
serão indeferidos. O candidato que atender somente ao inciso I do Parágrafo Único do Art. 1º da
referida lei poderá ter isenção parcial.  

2.1.3. A relação de  isenções  deferidas  e  indeferidas  será  divulgada  até  5  dias  após  a
realização do pedido no endereço ppgta.ufms.br. O candidato com isenção indeferida poderá
interpor recurso em até 24 horas depois da divulgação, devendo utilizar o formulário disponível  
neste edital. O recurso deve ser entregue em uma via na Secretaria do Curso e será julgado
pela  Comissão  de  Seleção. O resultado da análise  dos recursos será divulgado no site
ppgta.ufms.br em até 24 horas após o recebimento. 

2.1.4. Vigora, em todos os efeitos deste Edital, o horário oficial do Estado de Mato
Grosso do Sul.

2.1.5.               Os modelos de formulários estão disponíveis no anexo deste edital.
2.1.6. Segue abaixo o endereço da Secretaria de Curso.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS AMBIENTAIS 

Secretaria do Curso de Doutorado - FAENG
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Av. Costa e Silva, s/nº –Bairro Universitário- CEP 79070-900
Campo Grande, Mato Grosso do Sul

2.2. Os documentos necessários para a realização da inscrição são os seguintes:
a) comprovante de inscrição assinado, impresso a partir do Portal;
b) comprovante original de pagamento da Taxa de Inscrição, no valor de R$ 150,00 (cento e

cinquenta  reais), ou R$ 75,00 (setenta e cinco reais) para os candidatos que tiverem
isenção  parcial  deferida. A Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU),  com  data  de
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vencimento até o dia 27/01/2017, deverá ser gerada assim que o candidato finalizar sua
inscrição no Portal;

c) cópia do Currículo Lattes impresso a partir de http://lattes.cnpq.br/;
d) comprovante de publicação (cópia da primeira página do artigo) ou de aceite definitivo

de  pelo  menos  um artigo  em periódico  científico  classificado  como  Qualis  B2  ou
superior pela área de Engenharias I da CAPES, na condição de autor ou coautor;

e) foto 3x4 recente;
f) cópia do documento de identidade oficial legível, frente e verso, somente para brasileiros;
g) cópia do Passaporte, somente para estrangeiros; e
h) cópia autenticada do histórico escolar e do diploma, ou equivalente, de graduação e de

mestrado,  frente e verso.
i) Carta de aceite de docente do PGTA, conforme modelo disponível neste edital;
j) Certificado  de  língua  inglesa  com  nível  igual  ou  superior  a  B2,  conforme  tabela

disponível no anexo deste edital.
k) Projeto de tese contendo plano de trabalho detalhado (em três vias) conforme modelo

disponível  neste  edital,  indicando  fontes  financiadoras  e  disponibilidade  de
infraestrutura, assinado pelo candidato e orientador; e

2.3. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deve recolher o valor de inscrição
somente  após  tomar  conhecimento  dos  requisitos  e  das  condições  exigidos  para  o
Processo Seletivo.

2.3.1. Não serão aceitos pagamentos de inscrições por depósito em caixa eletrônico,
pelo correio, fac-símile, transferência ou depósito em conta-corrente, DOC, ordem de
pagamento,  condicionais,  extemporâneas  ou por  quaisquer  outros  meios  que  não os
estabelecidos neste Edital.

2.3.2. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias
na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente
à data de seu vencimento.

2.3.3. Em  nenhuma  hipótese  será  devolvido  o  valor  da  taxa  de  inscrição,  cuja
arrecadação será utilizada para custeio das atividades do Programa.

2.3.4. A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e a Comissão de
Seleção não se responsabilizam por solicitações de inscrições não recebidas por motivo
de  ordem técnica  dos  computadores,  falhas  de  comunicação,  congestionamento  das
linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem
técnica ou meteorológica que impossibilitem a transferência de dados.

2.4. O deferimento da inscrição acontecerá até cinco dias após sua inscrição, podendo ser
consultada no site   ppgta.ufms.br. 

2.5. O candidato com inscrição indeferida poderá interpor recurso até às 16h do dia seguinte
à publicação do indeferimento da inscrição, devendo utilizar o formulário disponível no
anexo  deste  edital.  O recurso  deve  ser  entregue  em uma via  na  Secretaria  da  pós-
graduação da Faeng.

3.DA AVALIAÇÃO DO PROJETO DE TESE E DO PLANO DE TRABALHO
3.1. O A primeira fase da avaliação do projeto de tese, contendo o plano de trabalho, será

realizada  pela  Comissão  de  Processo  Seletivo  do  PGTA,  os  quais  emitirão  parecer:
aprovado ou reprovado.

3.2. O candidato será considerado aprovado na primeira  fase se obtiver no mínimo dois
pareceres “aprovado”, na avaliação pela comissão.
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3.3. Em até trinta dias após a entrega da documentação, o candidato será informado sobre o
resultado da primeira fase pela secretaria do Programa.

3.4. Após a divulgação do resultado da primeira fase, o candidato não aprovado terá o prazo
de 24 horas  para submeter  recurso,  conforme formulário  disponível  no anexo deste
edital, justificado por escrito solicitando a revisão do resultado.

3.5. A coordenação do PGTA terá prazo de dez dias para deferir ou indeferir o recurso.
3.6. Após aprovação em primeira fase, o candidato terá dez dias para encaminhar segunda

versão do projeto, em uma via impressa e uma digital, revisada conforme comentários
da  comissão.  À  nova  versão,  o  candidato  deverá  anexar  carta  abordando  todos  os
comentários  sobre  a  primeira  versão,  com  descrição  das  mudanças  introduzidas,
respostas às questões apontadas e justificativas para sugestões não atendidas.

3.7. A segunda  fase  constará  de  avaliação  da  nova  versão  do  projeto  e  da  carta  de
encaminhamento,  frente  às  críticas  e  comentários  pela  banca,  pelos  membros  da
Comissão de Processo Seletivo do PGTA. Esta comissão emitirá parecer único e final
“aprovado” ou “reprovado”, em prazo máximo de 15 dias.

3.8. Após a divulgação do resultado da segunda fase, o candidato não aprovado terá prazo de
24 horas para submeter recurso, conforme formulário disponível no anexo deste edital,
justificado por escrito solicitando a revisão do resultado.

3.9. A coordenação do PGTA terá prazo de até cinco dias para deferir ou indeferir o recurso.
3.10.

4.DO PERÍODO, HORÁRIO E LOCAL DE MATRÍCULA DOS CANDIDATOS
SELECIONADOS

4.1. O candidato aprovado na segunda fase do processo seletivo terá prazo de quinze dias, a
contar  da data  de divulgação do resultado pela  secretaria  do PGTA, para realizar  a
matrícula.

4.2. O candidato selecionado deve entrar em contato com a secretaria de pós-graduação da
Faeng para obter orientação de como realizar a matrícula.

4.3. O início do curso será imediatamente após a realização da matrícula.

5.DO CORPO DOCENTE DE DOUTORES ORIENTADORES
5.1. A lista  de  docentes  orientadores  e  links  para  os  respectivos  currículos  Lattes  estão

disponíveis no endereço ppgta.ufms.br.
5.2. A disponibilidade de vagas por orientador poderá variar ao longo do ano, com base no

fluxo de alunos (matrículas e conclusões) sob orientação. Portanto, todos os candidatos
devem  contatar  potenciais  orientadores  com  antecedência,  para  se  informar  da
disponibilidade de vagas durante a vigência deste edital.

6.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. Os  itens  constantes  do  Edital  poderão  sofrer  eventuais  alterações,  atualizações  ou

acréscimos, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado.
6.2. O prazo deste Edital termina em trinta dias após o período de matrículas. Em caso de

desistência,  poderão  ser  convocados  candidatos  habilitados  no  Processo  Seletivo  de
acordo com a classificação. A Comissão de Seleção, no entanto, reserva-se o direito de
não preencher as vagas previstas.

6.3. Será desclassificado e excluído do Processo Seletivo o candidato que, sendo concluinte
de curso de mestrado, não apresentar comprovante de conclusão de curso na matrícula.
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6.4. O aluno matriculado deverá a manter atualizados seus dados pessoais, meios de contato
e seu endereço até o final dos estudos, no Portal  de Pós-Graduação da UFMS e na
Secretaria de Curso.

6.5. Os candidatos não aprovados terão o prazo de trinta dias, a contar da matrícula, para
retirar os documentos comprobatórios de sua inscrição. Findado o prazo, os documentos
não retirados serão descartados.

6.6. A aprovação na Seleção não garantirá a obtenção de bolsa de estudo a qual dependerá
das  cotas  recebidas  pelo  Programa,  das  Agências  Financiadoras,  das  normas  dessas
agências e das normas do próprio Programa.

6.7. Os  casos  omissos  neste  Edital  serão  resolvidos  pela  Comissão  de  Seleção  e  pelo
Colegiado de Curso, no âmbito de suas competências.

JOHANNES GERSON JANZEN
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ANEXOS

CARTA DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO
PROCESSO SELETIVO

(A SER PREENCHIDO PELO ORIENTADOR)

Informo  para  os  devidos  fins,  que  eu,  Prof.  (a)  Dr.  (a)

_______________________________________ aceito  orientar  o  projeto  de  pesquisa

__________________________________________________  do  candidato  (a)

___________________________________________________,  ao doutorado acadêmico em

Tecnologias Ambientais, a partir desta data, me comprometendo com as normas deste curso e

com as normas e diretrizes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Campo Grande-MS, ______ de _______________________________ de 2018.

_______________________________________________

Assinatura do (a) Professor (a) Orientador (a)
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 FICHA DE PONTUAÇÃO

Produção científica de 2013 até a data da inscrição
Máx.

(Qtde)
Qtde

Peso
(valor)

Total

Artigos publicados ou aceitos, em periódicos
científicos especializados internacionais e nacionais

(Área de Avaliação CAPES - DIREITO)
1.1 Indexado com conceito A1 (QUALIS) sem teto 10
1.2 Indexado com conceito A2 (QUALIS) sem teto 8,5
1.3 Indexado com conceito B1 (QUALIS) sem teto 7
1.4 Indexado com conceito B2 (QUALIS) sem teto 5
1.5 Indexado com conceito B3 (QUALIS) sem teto 2
1.6 Indexado com conceito B4 (QUALIS) 5 1
1.7 Indexado com conceito B5 (QUALIS) 5 0,5
Artigo Publicado em Anais de Evento Internacional 
- completo, resumo expandido ou resumo

5 0,5

Artigo Publicado em Anais de Evento Nacional - 
completo, resumo expandido ou resumo

5 0,25

Artigo Publicado em Anais de Evento Regional ou 
Local - completo, resumo expandido ou resumo

5 0,15

Créditos cursados na Pós-Graduação Stricto-sensu
5.1 No PGTA/UFMS (por crédito/cada 15horas/aula 
cursada)

sem teto 2

5.2 Programas externos (por crédito/cada 15horas/aula 
cursada)

6 1

Livros com corpo editorial (e com ISBN)
6.1 Livros publicados 3 1
6.2 Capítulos de livros publicados (não contemplado 
no item 6.1)

5 0,5

Organização e editoração de livros e periódicos, 
com corpo editorial (não contemplado no item 6)

3 1

Assessoria/Consultoria científica/Parecer ad hoc – 
periódicos

4 0,25

Orientações concluídas e aprovadas de Monografia 
de final de curso de graduação

2 0,15

Ter sido bolsista de Iniciação Científica (por 
período/semestral)

6 2

Colaborador em Projeto de pesquisa com fomento 
externo - FUNDECT, FINEP, CNPq e outros 

3 1

Participante em Grupo de Pesquisa do CNPq 
(certificado pela Instituição)

3 1

Pós-Graduação lato sensu (Especialização) 1 0,25
Docência no ensino superior (disciplina de no 
mínino 45 horas)

3 0,25

Monitor de disciplina na graduação (por 
período/semestral)

1 0,10

Organização de evento (Participação na 
organização)
16.1 Internacional 1 0,25
16.2 Nacional 1 0,10
16.3 Local 1 0,05
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REQUERIMENTO DE RECURSO

Candidato: Não preencha este campo. Ele será utilizado pelo Programa de Pós-Graduação.
Horário de recebimento: _____h_____
Rubrica ou assinatura: 

Processo Seletivo: Doutorado em Tecnologias Ambientais

Nº de Inscrição:
Área de Concentração:
Linha de Pesquisa:
Objeto do recurso:
(etapa)
Fundamentação e argumentação lógica: (descrever abaixo)

Data:
Nº de Inscrição:
Assinatura:
Instruções para o Programa de Pós-Graduação:

1 Protocolar horário de recebimento do recurso.
2 Cortar na linha tracejada.
3 Entregar a parte superior ao responsável pela análise de recursos.
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QUADRO DE EQUIVALÊNCIA DE LÍNGUA INGLESA

Certificate B1 B2 C1 C2

Anglia Examinations Intermediate Advanced Proficiency Masters

TrackTest
B1 (Pre-
Intermediate)

B2 (Intermediate)
C1 (Upper-
Intermediate)

C2 
(Advanced)

TOELS: Wheebox Test 
of English Language 
Skills

25 (Intermediate) 30 (Graduate) 33 (Advanced)

iTEP 3.5 4-4.5 5-5.5 6

IELTS 3.5-5.5 5.5-7 7-8 8-9

TOEIC 275 - 395 400 - 485 490 - 495

Versant 47-57 58-68 69-78 79-80

Duolingo English Test 30-49 50-74 75-89 90-100

TOEFL (IBT) 42-71 (total) 72-94 (total) 95-120 (total)

TOEFL ITP 460 543 627

EF Standard English 
Test

41-50 51-60 61-70 71-100

City and Guilds Achiever Communicator Expert Mastery

Cambridge exam

FCE (140 to 159) / 
PET Pass, Pass 
with Merit / KET 
Pass with 
Distinction

CAE (160 to 
179)/FCE grade B 
or C/PET Pass 
with Distinction

CPE (180 to 
199)/CAE grade 
B or C/FCE 
grade A (180 to 
190)

205-230

PTE Academic 43 59 76 85ƒ

PTE General (formerly 
LTE)

Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

Trinity College London 
Integrated Skills in 
English (ISE) / Graded 
Examinations in Spoken 
English (GESE) / 
Spoken English for 
Work (SEW)

ISE I
GESE 5, 6
SEW 1

ISE II
GESE 7, 8, 9
SEW 2, 3

ISE III
GESE 10, 11
SEW 4

ISE IV
GESE 12

Learning Resource 
Network

CEF B1 CEF B2 CEF C1 CEF C2

Gymglish Certification 2 - 2.9 3 - 3.9 4 - 4.9 5 - 5.5
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PROCURAÇÃO

Candidato:  Utilize  esta  procuração  para  protocolar  inscrição  de  acordo  com  a  necessidade  e/ou
conveniência.

_______________________________________________________________  filho  de

_______________________________________________________________________  e  de

_________________________________________________________ nascido aos ________ dias do

mês  de  ____________________________  de  _________,  na  cidade  de

_______________________________________ Estado de (sigla) _______, domiciliado/a e residente

na  rua  __________________________________________________  nº.  ________,  complemento

_______________________,  bairro  __________________________________,  na  cidade  de

___________________________________________  Estado  de  (sigla)  _______,  portador  do

documento  de  identidade  RG  ______________________  expedido  por  ________________,  em

____/_____/_______,  CPF n.º______.______.______ -  ____ pela  presente  nomeia  e  constitui  seu

bastante  procurador(a)

_________________________________________________________________  brasileiro/a,

domiciliado/a  e  residente  na  rua  ____________________________________  nº.  ________,

complemento  _______________________,  bairro  __________________________________,  na

cidade de ___________________________________________ Estado de (sigla) _______, portador

do documento de identidade RG _________________________ expedido pelo ______________, em

____/_____/_______, CPF n.º______.______.______ - ____, para fim específico de  INSCRIÇÃO

assumindo total responsabilidade pelo que seu presente procurador vier a efetivar.

_____________________ (cidade), ____ de ______________________ de 201__.

_____________________________ _____________________________
Candidato/a Procurador(a)

Tel. Tel.
Cel. Cel.
e-mail e-mail

* Obs.: Não é necessário reconhecer firma em Cartório.
Apresentar Documento de Identidade Oficial do Procurador.

O candidato e/ou seu procurador são responsáveis pelas informações prestadas na inscrição, arcando o
candidato e/ou seu procurador com as consequências de eventuais erros de preenchimento.
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PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

Candidato: Leia a Lei nº 12.799, de 10 de abril de 2013 antes de submeter seu pedido. Ao candidato
que atender somente ao inciso I do Parágrafo Único do Art. 1º da referida lei será assegurada
isenção parcial de 50% do valor da taxa.

Processo Seletivo: Doutorado em Tecnologias Ambientais

Nome do candidato:
Nº de Inscrição:
Área de Concentração:
Linha de Pesquisa:
Comprovantes anexados:
(   ) renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio;
(   ) ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral
em escola da rede privada.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de
inscrição  do  Processo  Seletivo  2016.2  –  Doutorado  em  Tecnologias  Ambientais,  que
apresento condição de hipossuficiência financeira, nos termos da Lei 12.799 de 10 de abril de
2013.

Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações
apresentadas é de minha inteira responsabilidade, podendo a Comissão do Processo Seletivo,
em  caso  de  fraude,  omissão,  falsificação,  declaração  idônea,  ou  qualquer  outro  tipo  de
irregularidade,  proceder  o  cancelamento  da  inscrição  e  automaticamente  a  eliminação  do
Processo  Seletivo,  podendo  adotar  medidas  legais  contra  minha  pessoa,  inclusive  a  de
natureza criminal.

_____________________________,______ de _______ de 201__.

_______________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
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FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL
PROCESSO SELETIVO 2018

Candidato: Imprima este formulário caso esteja impossibilitado de apresentar documento de
identidade oficial nas etapas presenciais, por motivo de perda, roubo ou furto.
Anexe o registro da ocorrência em órgão policial.

Processo Seletivo: Doutorado em Tecnologias Ambientais 

Nº de Inscrição:

Área de Concentração:
Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos

Linha de Pesquisa:

Nome do candidato:

Nome da mãe:

________________________________, _____/_____/______.
Local Data

Assinatura do Candidato
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