
 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA ANUNCIA A ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO 

DE CANDIDATOS AO CURSO DE DOUTORADO EM AGRONOMIA – 2º SEMESTRE/2021 - ALUNO REGULAR 

 

EDITAL – DOUTORADO EM AGRONOMIA – N° 05/2021 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Agronomia da Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE - 

de Presidente Prudente comunica a abertura das inscrições à Seleção para o preenchimento de até 10 

vagas como alunos regulares no Curso de Doutorado em Agronomia, que se dedica à formação de doutores 

pesquisadores na área de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, com a possibilidade de 

aprofundamento de estudos nas seguintes Linhas de Pesquisa: 

 

- Linha de Pesquisa 1 – (Fisiologia e Tecnologia da Produção Vegetal) 

- Linha de Pesquisa 2 – (Genética e Biotecnologia) 

- Linha de Pesquisa 3 – (Solos e Nutrição de Plantas) 

 

PÚBLICO ALVO: Mestres nas áreas de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas. 

 

INSCRIÇÕES: As inscrições serão feitas de forma “on line” através do site www.unoeste.br / link Cursos de 

Pós-Graduação, no período de 14/05/2021 à 03/08/2021. O Curso de Doutorado em Agronomia, de acordo 

com seu Regimento, requer a suficiência em língua inglesa, como também o cumprimento de programação 

didática, que compreenderá aulas, reuniões de estudo e debates, participação em experiências práticas e 

de atividades relativas à elaboração da tese e à produção científica. 

 

Os documentos abaixo relacionados deverão ser enviados, por correio (sedex) até o dia 04/08/2021 ou 

entregues na secretaria do Programa. Endereço para envio: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – 

Programa de Pós-Graduação em Agronomia – Rodovia Raposo Tavares, Km 572 – Bairro Limoeiro – 19067-

175 – Presidente Prudente/SP – Bloco B2. 

 

DOCUMENTOS PESSOAIS 

● Cópia do R.G. 

● Cópia do C.P.F. 

● Certificado Militar 

● 02 fotos 3x4 recentes 



 

 

 

DOCUMENTOS ACADÊMICOS 

● Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do Curso de Mestrado, nesse caso anexar protocolo de 

requerimento do diploma de Mestre (para o Doutorado) 

● Cópia do Diploma do Curso de Graduação (Bacharelado ou Licenciatura Plena) 

● Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação 

● Cópia do histórico Escolar do Curso de Mestrado (para o Doutorado) 

● Curriculum Vitae – Plataforma Lattes – documentado 

● Comprovante de pagamento da taxa de inscrição 

● Envio de 02 Cartas de Recomendação à Secretaria do Programa, em envelope lacrado (modelo padrão)  

 

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DO PROCESSO SELETIVO:  

● Cópia do pré-projeto de pesquisa com a seguinte sequência: título, objetivos, justificativas, revisão de 

literatura, metodologia e cronograma  

● Preenchimento obrigatório da Planilha de Pontuação (Planilha de Pontuação) 

● Preenchimento do formulário de indicação de linha de pesquisa / orientador (modelo padrão) 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO: 

O processo de seleção constará de três etapas*, sendo as duas primeiras etapas eliminatórias e a etapa 

final classificatória. 

Primeira etapa: Homologação da inscrição; 

Segunda etapa: Para os candidatos considerados aptos na primeira etapa, será aplicado o exame de 

suficiência em língua inglesa. Para ser considerado suficiente nesta etapa o candidato tem que obter a nota 

6,0 (seis) nesse exame, ou seja, no mínimo 60% de acertos; 

Terceira etapa: Os candidatos suficientes em língua inglesa serão encaminhados para fazer a apresentação 

oral do Pré-projeto de pesquisa, com a seguinte sequência: Título, objetivos, justificativas, revisão de 

literatura, metodologia e cronograma. A apresentação será feita para uma banca composta por três 

docentes permanentes do programa (tempo de apresentação: 20 minutos). Em seguida será realizada uma 

entrevista que versará sobre: Formação, experiência científica, tempo de dedicação ao curso e necessidade 

de fomento interno ou externo. Ao final da entrevista a banca irá definir o conceito final do candidato. Este 

conceito será avaliado pelo colegiado do Programa para definir os candidatos aprovados de acordo com sua 

classificação e o número de vagas ofertadas. 

https://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/documentos/carta_referencia_agronomia.doc
https://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/documentos/agronomia/2021/Planilha-de-pontuacao-PPG-AGRO-2021-2.xlsx
https://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/documentos/agronomia/2021/Formulario-indicacao-Linha-Pesquisa.docx


 

 

(*) Os candidatos serão informados, previamente, por correio eletrônico e através da página do 

Programa – Link “Alunos Aprovados” sobre a convocação para cada etapa do processo. 

A simples aprovação não confere direito à vaga, pois dependerá também da aceitação por parte do 

orientador, da indicação do Colegiado do Programa e aprovação final pela Reitoria. 

(**) Para o Edital PPG Agronomia 11/2019, de 28 de outubro de 2019, está vigorando a oportunidade de 

ingresso no Programa de Pós-Graduação em Agronomia, VIA FLUXO CONTÍNUO, para candidatos 

beneficiados com BOLSAS DE ÓRGÃOS DE FOMENTO. 

Os candidatos não selecionados para ingresso, como aluno regular, serão avaliados pelo Colegiado do 

Programa para indicação de matrícula, como aluno especial. Esta condição será informada na mesma data 

da divulgação dos resultados.  

 

CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO: 

- Inscrições: 14/05/2021 à 03/08/2021 

- Exame de suficiência: 09/08/2021 – 08h00 (Permitido o uso de dicionário não eletrônico) – Será realizado 

por sistema remoto. 
- Entrevistas, Análise de Curriculum e Apresentação do Pré-projeto: 11 e 12/08/2021 - Serão realizadas 

por sistema remoto. 

- Divulgação do resultado final: 18/08/2021 

- Matrícula dos candidatos selecionados: 24 a 26/08/2021, por sistema remoto. 

Os candidatos classificados para a lista de espera e que não obtiveram vaga poderão matricular-se como 

alunos especiais. 

- Início das aulas: 08/09/2021 

 

Presidente Prudente, 27 de abril de 2021. 

 

 

Prof. Dr. Fábio Rafael Echer 

Coordenador do Programa 

 

 

 

 


