EDITAL DE SELEÇÃO 001/2017 (PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE – MESTRADO E DOUTORADO)

Estarão abertas, a partir do dia 07 de novembro de 2016, as inscrições para a seleção de
candidatos ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente,
Área de Concentração em Desenvolvimento Territorial e Alternativas de Sustentabilidade,
Curso de Mestrado e Doutorado Stricto Sensu, da Universidade de Araraquara – Uniara, para
preenchimento de 25 e 15 vagas respectivamente.
O ingresso no Programa de Pós-graduação é feito por meio do exame de seleção, que consta
de duas etapas:
I.

Análise do currículo, do histórico escolar e do anteprojeto de pesquisa para o
mestrado e projeto de pesquisa para o doutorado.

II.

Redação e entrevista.

Para efetuar a inscrição, os interessados devem acessar o site do curso:
Mestrado:
http://www.uniara.com.br/cursos/presencial/mestrado/desenvolvimentoterritorial-e-meio-ambiente/#item-selecao-e-inscricao
Doutorado:
http://www.uniara.com.br/cursos/presencial/doutorado/desenvolvimentoterritorial-e-meio-ambiente/#item-selecao-e-inscricao

1. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO (MESTRADO)
a) Formulário de inscrição devidamente preenchido, acompanhado de 01 (uma) foto 3x4
recente.
b) Anteprojeto de Pesquisa adequado às linhas do Programa Desenvolvimento Territorial
e Meio Ambiente/docentes (no mínimo 05 páginas modelo em anexo)
c) Cópia do diploma do curso de nível superior, ou do certificado de conclusão de curso;
Observação: será aceito, na fase de inscrição, Certificado de Conclusão de curso ou
cópia de matrícula no último ano de graduação do ano letivo de 2016 de alunos
concluintes da graduação interessados em participar do processo de seleção.
d) Cópia do histórico escolar do curso de nível superior;
e) Cópia do currículo;
f) Taxa de inscrição R$ 50,00 (boleto obtido na Secretaria do Mestrado ou na Internet,
clicando no link no final desta página para preencher e imprimir formulário e o boleto).

2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO (DOUTORADO)
a) Formulário de inscrição devidamente preenchido, acompanhado de 01 (uma) foto 3x4
recente.
b) Projeto de Pesquisa adequado às linhas do Programa Desenvolvimento Territorial e
Meio Ambiente/ docentes (no mínimo 10 páginas modelo em anexo)
c) Cópia do diploma do curso de Mestrado Acadêmico ou Profissional, ou do certificado
de conclusão de curso;
d) Cópia do histórico escolar do curso de nível superior e do Mestrado;
e) Cópia do Currículo Lattes;
f) Taxa de inscrição R$ 50,00 (boleto obtido na Secretaria do Mestrado ou na Internet,
clicando no link no final desta página para preencher e imprimir formulário e o boleto).

3. INSCRIÇÃO
a) Períodos de inscrição:
 07/11/2016 a 10/02/2017 (Mestrado)
 07/11/2016 a 17/02/2017(Doutorado)
b) Horário: de segunda-feira a sexta-feira, das 9h00 às 19h00
c) As inscrições somente serão efetivadas após a entrega dos documentos citados nos itens 1 e
2 do presente edital
d) A entrega dos documentos pode ser feita diretamente na Secretaria do
Mestrado/Doutorado, com Ivani ou Silvia, ou pelos Correios, por meio de correspondência
registrada, enviada para o seguinte endereço: Rua: Voluntários da Pátria, 1309 – Centro CEP
14801-320 Caixa Postal 68 – Araraquara SP – PPG em Desenvolvimento Territorial e Meio
Ambiente.
e) Contatos: (16) 3301-7126 / WhatsApp 16 – 99708-8423 e dtmeioambiente@uniara.com.br

4. PROCESSO DE SELEÇÃO
a) Primeira fase (eliminatória): análise do currículo, do anteprojeto (Mestrado) e do projeto de
pesquisa (Doutorado) pela comissão de seleção.
b) Segunda fase (eliminatória e classificatória). Redação e entrevista.

5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
a) Períodos de inscrição:
 07/11/2016 a 10/02/2017 (Mestrado)
 07/11/2016 a 17/02/2017(Doutorado)
b) Divulgação dos resultados da primeira fase:
 14/02/2017(Mestrado)
 23/02/2017 (Doutorado)
Pela internet, no endereço eletrônico www.uniara.com.br/resultados
c) Segunda fase – redação (período da manhã) e entrevista (período da tarde) com os
candidatos:
 17/02/2017 – MESTRADO
 03/03/2017 – DOUTORADO

d) Divulgação dos aprovados turma 2017, pela internet, no endereço eletrônico
www.uniara.com.br/resultados

 03/03/2017 – MESTRADO
 08/03/2017 – DOUTORADO
e) Matrícula:
13 a 17 de março de 2017 – MESTRADO/DOUTORADO
6. VAGAS
25 vagas (Mestrado)
15 vagas (Doutorado)

7. INÍCIO DO CURSO
17/03/2017

8. INVESTIMENTO

Taxa de inscrição de R$ 50,00 (boleto obtido após o preenchimento do formulário eletrônico).
Investimento:


Parcelas de R$ 900,00 (Mestrado)



Parcelas de R$ 1500,00 (Doutorado)

9. DURAÇÃO
Os cursos de Mestrado e de Doutorado em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente
terão a duração de 24 e 48 meses, respectivamente.

10. INFORMAÇÕES
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente (M/D) UNIARA
Secretaria do Mestrado/Doutorado
Telefone: (16) 3301-7126 – WhatsApp 16 - 99708-8423
E-mail: dtmeioambiente@uniara.com.br
Endereço eletrônico:
http://www.uniara.com.br/cursos/presencial/mestrado/desenvolvimento-territorial-e-meioambiente/
http://www.uniara.com.br/cursos/presencial/doutorado/desenvolvimento-territorial-e-meioambiente/
Endereço para correspondência:
Secretaria do PPG em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente
A/c: Maria Silvia Corrêa e/ou Ivani Ferraz Urbano
Rua: Voluntários da Pátria, 1309 – Caixa Postal 68
CEP 14801-320 – Araraquara-SP
Informações gerais:
Fone/fax: (16) 3301-7100 ou 0800 55 65 88

ANEXO I
Universidade de Araraquara
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e
Meio Ambiente

SUGESTÃO DE ROTEIRO PARA O ANTE PROJETO DE PESQUISA

O ante projeto de pesquisa deve ser apresentado de maneira clara com no máximo
cinco páginas, formatado em papel A4, com 3,5 cm de margem à esquerda e 1.5cm de
margem á direita, fonte Times New Roman 12, espaço 1,5 e páginas numeradas. As
figuras e tabelas, caso necessárias, devem ter legendas e devem ser numeradas para
serem referenciadas no texto.
Qualquer indício de plágio (total ou parcial) no texto do anteprojeto implicará
desclassificação do candidato no processo seletivo.
Deve contemplar os seguintes tópicos:
 Título
 Resumo e palavras-chave
 Introdução e justificativa
 Objetivos
 Cronograma de execução

 Procedimentos metodológicos
 Tratamento dos dados
 Referências
As citações, referências e demais aspectos formais do projeto deverão estar de
acordo com as normas da ABNT.
Indicar necessidade de aprovação do projeto pelo comitê de ética em pesquisas.

ANEXO II
Universidade de Araraquara
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e
Meio Ambiente

SUGESTÃO DE ROTEIRO PARA O PROJETO DE PESQUISA

O projeto de pesquisa deve demonstrar claramente os objetivos da proposta de
trabalho e os elementos fundamentais para que seja avaliada a sua relevância e a sua
relação com as linhas de pesquisa do programa de pós-graduação.
Qualquer indício de plágio (total ou parcial) no texto do projeto implicará
desclassificação do candidato no processo seletivo.

Aspectos Formais
O projeto de pesquisa deve ser apresentado de maneira clara com no máximo
vinte páginas, formatado em papel A4, com 3,5 cm de margem à esquerda e
1.5cm de margem á direita, fonte Times New Roman 12, espaço 1,5 e páginas
numeradas.As figuras e tabelas, caso necessárias, devem ter legendas e
devem ser numeradas para serem referenciadas no texto.
Aspectos de Conteúdo
Recomenda-se a seguinte estrutura:
1. Título

2. Resumo e palavras-chave

Deve conter informações essenciais para o entendimento da pesquisa incluindo
os itens: introdução e justificativa, objetivos, metodologia resumida e forma de
análise dos resultados. (extensão máxima: 250 palavras).
Palavras-chaves: no mínimo 3.

3. Introdução
Apresentar o tema, sua relevância e revisão da literatura técnica e científica ( não
necessita ser exaustiva) mas que demonstre o entendimento do estado atual do
conhecimento sobre o assunto e suas lacunas e perspectivas.

4. Objetivos
Pontuar os objetivo geral e os específicos do projeto de pesquisa;

5. Metodologia
Descrever os procedimentos metodológicos e as razões para a escolha dos métodos
e técnicas a serem adotados.

6. Cronograma:
indicar, em meses, bimestres, trimestres ou semestres, as etapas previstas para o
desenvolvimento da pesquisa, justificando a exequibilidade do trabalho dentro do
tempo regulamentar previsto para o curso pretendido: 48 meses para o doutorado.

7. Referências:
Listar as referências das obras citadas no corpo do projeto de pesquisa, de acordo
com normas da ABNT (NBR 6023).

Indicar necessidade de aprovação do projeto pelo comitê de ética em pesquisas.

