UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE FÍSICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA AMBIENTAL
E D I T A L - 2012
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO DE INGRESSO NO MESTRADO
EM FÍSICA AMBIENTAL PARA O ANO DE 2012

O Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental do Instituto Física comunica a
abertura de inscrições para o preenchimento de até 12 (doze) vagas, para o Mestrado em
Física Ambiental- ano de 2012 para as Linhas de pesquisa Interação Biosfera-Atmosfera e
Análise e Modelagem de Processos Complexos.
O Curso de Mestrado em Física Ambiental requer dedicação integral dos alunos para o
cumprimento da programação didática que compreende, além de aulas, seminários,
reuniões de estudo e debates, participação em experiências práticas, elaboração de
trabalhos e desenvolvimento de pesquisa.
1. INSCRIÇÃO
As inscrições serão feitas na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Física
Ambiental no Instituto Física da Universidade Federal de Mato Grosso, Bloco, Física
Ambiental, no período de 13 a 21 de outubro de 2011, no horário das 14 às 17 horas, de
segunda a sexta-feira, mediante a entrega da seguinte documentação (cópias autenticadas
em cartório ou apresentadas juntamente com os originais):
1) ficha de inscrição preenchida (Anexo 1);
2) fotocópia do diploma de graduação, obtido em curso de duração plena, devidamente
registrado ou, comprovação do último ano de graduação, no caso de estar concluindo a
graduação antes de iniciar o curso de Pós-Graduação;
3) fotocópia do histórico escolar do curso de graduação;
4) fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
5) fotocópia da Carteira de Identidade;
6) fotocópia do CPF;
7) fotocópia do Título de Eleitor com o comprovante da última votação;
8) fotocópia de quitação com o Serviço Militar, sendo o candidato do sexo masculino;
9) Curriculum Vitae – Modelo Lattes (CNPq) - www.cnpq.br
10) Uma foto 3 x 4 recente;
11) Duas cartas de recomendações (enviar LACRADAS ao programa) – Anexo 2.
12) Recibo de pagamento de taxa de inscrição;
13) Declaração da disponibilidade de tempo integral para cumprimento das programações
do curso (item 07 da ficha de inscrição).

O Boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição ficará disponível on-line
(http://www.fundacaouniselva.org.br) durante o período reservado para inscrição.
Efetivado o depósito, não haverá devolução e nem isenção da taxa de inscrição.
Os candidatos residentes fora de Cuiabá poderão solicitar inscrição, mediante
procuração ou por via sedex. Nos casos de sedex a documentação deverá ser postada nos
Correios de 13 a 21 de outubro de 2011 para o endereço Universidade Federal de Mato
Grosso, Programa de Pós Graduação em Física Ambiental, Instituto de Física, Av. Fernando
Corrêa da Costa, Cidade Universitária, Bloco: Física Ambiental, nº 2367, CEP:78060-900,
Cuiabá, MT
O registro da inscrição dependerá do atendimento às exigências quanto à formação
acadêmica e apresentação integral dos documentos solicitados. A divulgação das inscrições
deferidas será dia 31 de outubro de 2011 no quadro de notícias da página da UFMT www.ufmt.br e www.pgfa.ufmt.br.
2. SELEÇÃO
A classificação final dos candidatos será feita com base no resultado de uma prova “a”
(escrita) e “b” (arguição levará em conta o curriculum vitae e sua coerência com as
definições temáticas do Programa e linhas de pesquisa), tendo ambas o caráter eliminatório.
A prova “b” só será realizada para os candidatos classificados na prova “a”. A prova “c”, de
Língua Inglesa é de responsabilidade do Instituto de Linguagens da UFMT, não tem caráter
eliminatório, podendo o candidato submeter-se a novo exame até 1 (um) ano após ingresso
no curso.
a) Prova escrita, com duração máxima de 03 (três) horas, sobre conhecimentos gerais
relacionados às seguintes bibliografias:
REICHART, K; TIMM, L. C. Solo, Planta e Atmosfera: Conceitos, Processos e
Aplicações. Editora Manole Ltda. Barueri SP. 2004.
VAREJÃO-SILVA, M. A. Meteorologia e Climatologia –– Versão Digital 2. Recife, PE.
2006
b) Arguição que abordará exame do curriculum vitae, apresentado pelo candidato.
As provas serão realizadas nas salas 01 e 02 do Programa de Pós-Graduação em Física
Ambiental da Universidade Federal de Mato Grosso, de acordo com a seguinte
programação:
28/11/2011 – 8 h - Prova escrita.
A lista dos nomes dos candidatos classificados para a arguição será apresentada por
meio de lista contendo a pontuação de todos os candidatos classificados afixada no quadro
de avisos do Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental e nas páginas da UFMT e do
Programa no dia 30/11/2011, a partir das 09 h.
02/12/2011 – 8 h – Arguição com os candidatos classificados na prova escrita.
O resultado da fase de arguição será divulgado no dia 05/12/2011 na página oficial
da UFMT e do Programa em Física Ambiental.

A divulgação do resultado final do Exame de Seleção será também afixada no quadro
de notícias da página da UFMT nos sites www.ufmt.br e www.pgfa.ufmt.br em 07/12/2011.
Os candidatos selecionados deverão efetivar sua matrícula na Secretaria da PósGraduação em Física Ambiental, no período de 15/02/2012 a 15/03/2012, somente nos dias
úteis.
3. DOS RECURSOS
Caberá recurso em relação a todas as fases do processo de seleção no prazo de 24 horas a
contar da data de publicação do resultado. A solicitação deverá ser dirigida à Coordenação
do Programa de Pós-Graduação em questão, por meio de processo instruído e protocolado
junto ao Setor de Protocolo Central da UFMT.
O pedido deverá ser justificado, e indicar com precisão o ponto sobre o qual versa a
reclamação. O recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame de forma
clara e objetiva, podendo juntar os documentos que julgar convenientes. Será concedida
vista acompanhada (Coordenador do Programa ou membro do Colegiado indicando para
tanto) ao candidato que requerê-la para fundamentar o recurso, devendo o Programa
disponibilizar os critérios utilizados na correção.
A publicação do resultado de todas as fases, assim como o resultado final do processo
seletivo, será feita por meio de lista contendo a pontuação de todos os candidatos,
aprovados e classificados.
OBSERVAÇÕES:
PPGFA não se compromete a fornecer bolsa a todos aprovados, e àqueles que dela
necessitarem deverão atender aos critérios da Comissão de Bolsas do Programa.
Será automaticamente eliminado da seleção o candidato que não entregar algum
dos documentos exigidos pelo edital.
As fotocópias dos documentos entregues no Ato da Inscrição serão utilizadas para a
efetivação da matrícula;
Os candidatos não selecionados deverão retirar seus documentos entregues no Ato
da Inscrição na Secretaria da Pós-Graduação em Física Ambiental até 16/12/2011.
Não serão aceitos quaisquer documentos enviados via FAX.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Atividade
Data
Período de Inscrições
13 a 21/10/2011
Homologação das inscrições
31/10/2011
Prova escrita
28/11/2011
Resultado da prova escrita
30/11/2011
Prazo para Recurso
01/12/2011
Arguição do Pré-projeto de pesquisa
02/12/2011
Resultado da arguição e do pré-projeto de 05/12/2011
pesquisa
Prazo para Recurso
06/12/2011
Resultado final
07/12/2011
Prazo para Recursos
08/12/2011
Matrícula dos aprovados
15/02/2012
15/03/2012
Início das aulas
19/03/2012

a

Aprovado em reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental no
dia 22/07/2011, às 9 h na sala 01 do Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental.

Prof. Dr. José de Souza Nogueira
Coordenador do Programa de Pós Graduação
em Física Ambiental/IF/UFMT

ANEXO 1 (Ficha de Inscrição)
Universidade Federal de Mato Grosso
Instituto de Física
Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental
Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 2367 - Cidade Universitária,
Bloco: Física Ambiental, , CEP: 78060-900
E-mail: pgfma@ufmt.br
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
MESTRADO
1. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:
Nome Completo:
_____________________________________________________________
Data Nascimento:
___/____/____

Foto 3x4

Estado Civil:

Sexo:

RG:

UF:

_________

M ( ) F( )

___________

_________

Nacionalidade:

No. Título Eleitor:

CPF:

_______________

______________________

_________________________

Naturalizado:

No. Passaporte

Naturalidade(Cidade/Estado):

Sim( ) Não( )

_______________________

_________________________________

Endereço completo:
_______________________________________________________________________________________
______________________________
Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

DDD:

Telefone:

___________________

________________________

_____

________

____

________

E-mail (letras maiúsculas):
2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
2.1. Graduado em:
Nome da Instituição:
Conclusão(mês/ano):

Cidade/Estado:

3. ATIVIDADE PROFISSIONAL E/OU ACADÊMICA (ATUAL):
Instituição/Empresa:
Cargo:

Manterá vínculo empregatício:

__________________________________________

Sim (

Endereço:

Cidade:

Estado:

__________________________________________

___________________________

______

) Não (

)

CEP:

DDD:

Telefone:

E-mail (letras maiúsculas):

____________

_____

______________

_________________________________________

4. ÁREA DE INTERESSE ESPECÍFICA PRETENDIDA
Justificativa do interesse pelo Curso:

5. FONTE FINANCIADORA DE SEUS ESTUDOS
a) *Dispõe de bolsa de estudo? Sim ( ) Não ( ) Entidade: __________________________
b) *Não possuo emprego ou bolsa e desejo candidatar-me a uma bolsa do curso ( ).
* Somente para candidatos brasileiros.
OBS: A seleção não implica em compromisso de bolsa por parte do curso.
6. CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO
____________________________________
Cargo/Função

___________________________________
Assinatura/Carimbo
Cuiabá, ______ de __________________ de 2011.

(Assinatura do superior hierárquico competente, manifestando sua concordância quanto à apresentação
desta inscrição, bem como a responsabilidade da instituição de origem de manter salários, proventos ou
concessão de bolsa de estudo, durante a realização do curso e liberando o(a) candidato(a) de suas
atividades nesta instituição durante a realização do Curso, caso seja selecionado).
7. DECLARAÇÃO
DECLARO que este pedido contém informações completas e exatas, que aceito o sistema e os critérios
adotados por este Programa de Pós-graduação para avaliá-lo e que, em caso de cursar disciplinas e/ou ser
selecionado, comprometo-me a cumprir fielmente seus regulamentos, dentro do prazo máximo de 24
meses no caso do Mestrado e de 48 meses no caso do Doutorado). Caso seja contemplado com bolsa de
estudo (quota do Curso) da CAPES, CNPq ou FAPEMAT, comprometo-me a dedicar-me em tempo integral
ao Programa.

Cuiabá, ______ de __________________ de 2011.

___________________________________
Assinatura do candidato
Preencher todos os campos sem rasura e de forma legível.
8. LISTAGEM DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS APRESENTADOS EM ANEXO
Histórico Escolar
Diploma de curso superior[1]
Quitação com a Justiça Eleitoral
Certidão Nascimento/Casamento

Quitação com as obrigações militares
2 fotos 3x4 recentes
Duas cartas de recomendações
Comprovante de pagamento da taxa de
inscrição
Cópia do Registro Geral (RG)
Cópia Impressa do Curriculum Lattes/CNPq
Cópia do CPF
Minuta do Projeto de Tese
Cópia do Titulo de Eleitor
Licença de Permanência (Para Estrangeiro)
[1] ou declaração da instituição de origem que o aluno é provável concluinte de curso de
graduação. E, no caso de diploma do exterior esse deve ser reconhecido pelo MEC.
Cuiabá, ______ de __________________ de 2011.

___________________________________
Assinatura do candidato

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE FÍSICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA AMBIENTAL
E D I T A L - 2011
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO DE INGRESSO NO MESTRADO
EM FÍSICA AMBIENTAL PARA O ANO DE 2011
ANEXO 2 (Carta de Recomendação)
Universidade Federal de Mato Grosso
Instituto de Física
Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental
Av. Fernando Corrêa da Costa, S/N, Cidade Universitária, Bloco Física Ambiental,
CEP: 78060-900 - E-mail: pgfma@ufmt.br
CARTA DE RECOMENDAÇÃO (CONFIDENCIAL - encaminhar LACRADO, para o endereço
Programa de Pós Graduação em Física Ambiental/Instituto de Física/Av. Fernando Corrêa
da Costa, Cidade Universitária, Bloco: Física Ambiental, CEP:78060-900, Cuiabá, MT)
Nome do Candidato:
Informações Pessoais:
a) Conhece o candidato desde__________ como:
[ ]estudante graduado
[ ]estudante pós-graduado [ ]assistente
[ ]colega profissional
[ ]supervisor – especificar____________________
b) Como tal, teve uma:
[ ]excelente
[ ]boa
[ ]pouca
[ ]nenhuma
oportunidade para observar seu trabalho técnico-científico.
c) Faça uma breve avaliação do candidato, fornecendo em particular impressões sobre os
seguintes aspectos de sua formação e personalidade:
1) Desempenho Acadêmico.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2) Experiência Profissional.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3) Motivação para pesquisa.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4) Espírito de iniciativa.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
d) Para completar as informações, assinale os retângulos apropriados no quadro abaixo:
MI = médio inferior
M = médio
B = bom
MB = muito bom

MS = médio superior
O = ótimo
E = excepcional
MI

M

MS

B

MB

O

E

1) Conhecimentos básicos no campo
em que pretende se especializar:
2) Habilidade em Pesquisa no campo:
3) Imaginação e originalidade:
4) Maturidade:
5) Habilidade em expressão oral:
6) Habilidade em expressão escrita:

Nome:_____________________________________________________________________
Instituição/Entidade:__________________________________________________________
Cargo que Ocupa:____________________________________________________________
Endereço para correspondência:_________________________________________________
___________________________________________________________________________
CEP: _______________-________

Cidade______________________________________

Tel: (

) _________________________Fax: (

) ______________________________

E-mail: ____________________________________________________________________
Assinatura:______________________________________________ Data ____/___/______.
Carimbo:
CARTA DE RECOMENDAÇÃO (CONFIDENCIAL - encaminhar LACRADO, para o endereço
Programa de Pós Graduação em Física Ambiental/Instituto de Física/Av. Fernando Corrêa
da Costa, Cidade Universitária, Bloco: Física Ambiental, nº 2367 CEP:78060-900, Cuiabá, MT)

