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EDITAL Nº 01/MPPA/2015 
 

Regula o processo seletivo de candidatos ao curso 
de Mestrado Profissional em Perícias Ambientais 
UFSC com ingresso em 2016. 

 
O COORDENADOR do Mestrado Profissional em Perícias Ambientais do Centro de Ciências 
Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina publica as instruções para o processo de 
seleção de candidatos ao Curso de Mestrado Profissional em Perícias Ambientais, para o 
período letivo que terá início em 2016, conforme calendário da UFSC. 

 

1 DAS INSCRIÇÕES 

1.1 As inscrições poderão ser realizadas de 04 de Novembro a 01 de Dezembro de 2015, das 
08:00h às 12:00h, pessoalmente, na Secretaria Integrada de Pós-Graduação do Centro de 
Ciências Biológicas, localizada na sala 05 do edifício MIP. 

1.2. Serão aceitas, também, inscrições enviadas pelo correio, desde que a postagem dos 
documentos seja realizada até o último dia previsto para inscrição – comprovado pela data do 
carimbo postal – na modalidade SEDEX. O envelope, contendo o formulário de inscrições e os 
demais documentos obrigatórios, deve ser endereçado ao: 

Mestrado Profissional em Perícias Ambientais 
Secretaria Integrada dos Programas de Pós-Graduação do Centro de Ciências Biológicas - 
UFSC 
Centro de Ciências Biológicas - Bloco A, Sala 05 – Ala nova do CCB (MIP) 
Campus Universitário – Córrego Grande 
88040-900 - Florianópolis – SC 
Fone: +55 48 3721 2715/2712/2713/2714/2711 
 
1.3. Cada candidato poderá realizar uma única inscrição. 

1.4. Documentação obrigatória a ser entregue no ato da inscrição: 

a) Comprovante de inscrição online disponível após efetuar inscrição no site 
http://capg.sistemas.ufsc.br/inscricao/index.xhtml?cdCurso=41010054; 

b) ficha de inscrição (conforme “anexo A” do presente edital) com uma fotografia 3x4; 

c) cópia autenticada de cédula de identidade e do CPF para candidatos de nacionalidade 
brasileira; 

d) cópia autenticada das páginas do passaporte contendo fotografia e dados pessoais para 
candidatos estrangeiros; 

e) cópia autenticada do diploma e do histórico escolar do curso de graduação. Alunos em fase 
de conclusão do curso de graduação devem apresentar declaração emitida pelo órgão 
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responsável na respectiva instituição de ensino superior, de que se encontra cursando o último 
semestre letivo e que o aluno é provável formando, acompanhada do respectivo histórico 
escolar; 

f) Curriculum Vitae, no formulário da plataforma LATTES/CNPq, devidamente documentado; 

g) uma cópia impressa do pré-projeto de dissertação, limitado ao máximo de 6 páginas. O pré-
projeto de dissertação deverá respeitar a compatibilidade com as áreas de concentração do 
Programa de Perícia Ambiental (vide http://mppa.posgrad.ufsc.br/linhas-de-pesquisa/). 

h) carta de um possível orientador, credenciado no MPPA, concordando com o projeto;  

i) Para candidatos funcionários públicos, carta da Instituição em que trabalha confirmando que 
está ciente e concorda com a realização do Curso. 

1.5. A documentação somente será homologada mediante apresentação de todos os documentos 
devidamente encadernados: 

a) os documentos indicados no item 1.4 devem ser encadernados na ordem constante do edital; 

b) o Curriculum Vitae deve ser encadernado em separado, juntamente com os documentos 
comprobatórios, seguindo os anexos a exata sequência constante da Plataforma 
LATTES/CNPq. 

1.6. Os diplomas emitidos no exterior deverão estar validados por uma Universidade Federal 
brasileira até a data da matrícula no MPPA respeitando-se as determinações legais em vigor. 

 

2. DAS VAGAS 

2.1. As vagas abertas para o Curso de Mestrado são 16 (dezesseis). 

2.2. O MPPA não se compromete em preencher todas as vagas. 

 

3. DA SELEÇÃO 

3.1 O Exame de Seleção será efetuado por uma Comissão designada pelo colegiado do MPPA-
UFSC, e constará de:  

a) Prova escrita, que constituirá de questões na área de Ecologia Geral, Perícia Ambiental, 
Avaliação de Impactos Ambientais, Poluição da água, ar e do solo e Geoprocessamento. Esta 
avaliação possui caráter eliminatório, na qual o candidato deverá obter nota igual ou superior a 
6,0 (seis). 

b) Análise do Curriculum Vitae; 

c) Arguição sobre a proposta de pré-projeto frente à comissão examinadora. 
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3.2. As etapas de arguição e análise curricular serão classificatórias. A média final de 
classificação dos candidatos será calculada da seguinte forma: Prova Escrita: Peso 2; Análise 
do Curriculum Vitae: Peso 2; Análise do projeto e arguição: Peso 1. 

 

4. DOS RECURSOS E DA HOMOLOGAÇÃO 

4.1 Os recursos das avaliações e decisões previstas no edital deverão ser interpostos à 
Comissão do Processo Seletivo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da publicação no site do 
MPPA, que os apreciará em regime de urgência, cabendo, de suas decisões, recursos ao 
Colegiado do MPPA. 

4.2 Será atribuída nota zero às provas que contenham qualquer elemento que possa levar à sua 
identificação por parte dos corretores. 

4.3 O candidato pode obter vista e solicitar informações relativas ao processo seletivo no prazo 
de 48 horas da publicação das decisões e resultados das avaliações no site do MPPA, 
pessoalmente ou mediante procurador devidamente instrumentado, junto à Secretaria do 
Mestrado Profissional em Perícias Ambientais, durante o horário de expediente externo. 

4.4 Não serão aceitos, em hipótese alguma, recursos enviados por correio eletrônico, por fax ou 
sem a devida assinatura do candidato ou de seu procurador devidamente instrumentado. 

4.5 A lista com os candidatos inscritos, homologada pelo Colegiado do Programa Mestrado em 
Perícias Ambientais da UFSC, está prevista para publicação no dia 04 de dezembro de 2015, no 
site do MPPA. 

 

5.  DATAS DA PROVA ESCRITA E AVALIAÇÃO DO PRÉ-PROJE TO 

5.1 A prova escrita realizar-se-á no dia 07 de dezembro de 2015, das 9h00 às 12h00, em local 
que será informado posteriormente. 

5.2 O resultado da prova escrita será publicado dia 11 de Dezembro de 2015, no site do MPPA. 

5.3. As provas de Avaliação do pré-projeto e Arguição serão realizadas nos dias 14 a 16 de 
dezembro, cuja escala será organizada e divulgada pela Comissão. 

 

6.  COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

6.1 A Comissão de Avaliação de Candidatos ao Mestrado do MPPA, indicada pela Portaria nº 
001/MPPA/2015, é composta pelos seguintes membros: 
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Professor Carlos José de Carvalho Pinto 

Professor Alexandre Siminski 

Professor Carlos Henrique Lemos Soares (presidente) 

Professor Paulo Horta 
 
6.2 A Comissão indicada no item 6.1 será encarregada de organizar e coordenar todo o 
processo seletivo, a partir da aprovação do Edital pelo Colegiado do MPPA. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 Os candidatos deverão comparecer para realização do prova escrita 30 minutos antes do 
horário previsto para o seu início, munidos de documento oficial de identidade que contenha 
fotografia e de caneta esferográfica de cor azul ou preta. 

7.2 Caso ocorra desistência do candidato selecionado, será chamado a ocupar a vaga 
remanescente o candidato classificado na sequência. 

7.3 Os candidatos não selecionados deverão retirar os documentos apresentados no ato da 
inscrição, pessoalmente ou por procuração, na Secretaria do Programa. O material será 
descartado 30 dias após a divulgação do resultado da seleção. 

7.4 A inscrição no processo seletivo implica a aceitação plena, pelo candidato, das normas do 
presente edital. 

7.5 Será excluído do processo seletivo o candidato que, ativa ou passivamente, for encontrado 
praticando qualquer tipo de fraude, ato de indisciplina ou improbidade durante a realização das 
provas. 

7.6 Todas as informações e atos atinentes ao processo seletivo, objeto do presente edital, serão 
publicados através de publicação no site do MPPA, disponível através do link 
http://mppa.posgrad.ufsc.br/. 

7.7 Antes do término do primeiro ano de curso o aluno deverá obrigatoriamente comprovar 
proficiência na língua inglesa, mediante: 

a) Declaração do exame de proficiência em língua inglesa expedida pela UFSC ou por outra 
instituição de ensino devidamente credenciada; ou 

b) Certificado de Test of English as Foreign Language (TOEFL), com o mínimo de 47 pontos 
em leitura para o IBT TOEFL, ou de 525 pontos para o TOEFL Tradicional; 

c) Certificado do Internacional English Language Test (IELTS), com o mínimo de 6,0 pontos. 

d) Para os candidatos estrangeiros também será exigido proficiência na língua portuguesa. 
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e) O aluno que, ao término do primeiro ano de curso, não comprovar proficiência em língua 
inglesa, será desligado do curso. 

7.8 Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão de Coordenação do 
Processo Seletivo, cabendo recursos de suas decisões, em grau final, ao Colegiado do MPPA. 

 

 

Florianópolis, 04 de novembro de 2015. 

 

Professor Carlos H. Lemos Soares 
Coordenador do Mestrado Profissional em Perícias Ambientais - UFSC 


