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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA  

 

EDITAL Nº 049/PRPGP/UFSM, DE 07 DE OUTUBRO DE 2013  

 

ALTERA O EDITAL Nº 048/PRPGP/UFSM, DE 25 DE SETEMBRO DE 2013, ABERTURA DE INSCRIÇÃO 
AOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE DOUTORADO, MESTRADO E ESPECIALIZAÇÃO 

PARA INGRESSO NO 1º SEMESTRE DE 2014 

 

Os Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação e o Pró-Reitor de Pós-graduação e Pesquisa 
tornam pública a alteração no Edital n. 048/PRPGP/UFSM, de 25 de setembro de 2013, publicado no 
Jornal A Razão, Diário de Santa Maria e Zero Hora, do dia 28 de setembro de 2013 e na página 
www.ufsm.br/prpgp no dia 30 de setembro de 2013, referente aos Cursos: 
 

1 DOUTORADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS (CÓDIGO 1030) 
Item 15.1.1, página 29, incluir na Linha de Pesquisa: Qualidade de Alimentos: o Professor Orientador 
CRISTIANO RAGAGNIN DE MENEZES, uma vaga.  
O total de vagas oferecidas no edital n. 048/2013 passará de quatorze para quinze vagas. 
 

2 DOUTORADO EM COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 1080) 
Item 18.2, página 41, onde se lê: CANDIDATOS: graduação e mestrado na Comunicação, demais 
subáreas das Ciências Sociais Aplicadas I, Grande Área das Ciências Humanas e Linguística, Letras e 
Artes. 
Leia-se: CANDIDATOS: graduados em Comunicação com mestrado em qualquer Área ou candidatos com 
graduação e com mestrado em Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes. 
 

3 DOUTORADO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE (CÓDIGO 1025) 
Item 19.3, página 44, Professores Orientadores e vagas: quinze, incluir os Professores Orientadores: 
Cristiane Muenchen, uma vaga; 
Isabel Krey Garcia: duas vagas.  
O total de vagas ofertadas no edital n. 048/2013 passará de quinze para dezoito. 
 

4 DOUTORADO EM ENGENHARIA FLORESTAL (CÓDIGO 983) 
Item 22.2, página 57, Área de Concentração: Silvicultura, 22.2.1 Linha de Pesquisa: Sementes, Mudas e 
Formação de Florestas, incluir o Professor Orientador Dílson Antonio Bisognin, uma vaga. 
Item 22.5.4, página 58, onde se lê: Projeto de Trabalho Científico, apresentando o problema a ser 
pesquisado, situando-o dentro do contexto nacional e atual da área de concentração e linha de pesquisa 
escolhida pelo candidato, conforme modelo do Gabinete de Projetos do Centro de Ciências Rurais, 
disponível em http://coralx.ufsm.br/gapccr/Manuais/roteiroprojetocoplad.rtf. O projeto deve ser de autoria 
do candidato e não deve estar relacionado a projetos institucionais, pois tem função de avaliação da 
capacidade técnica cientifica. 
Leia-se: 22.5.4 Projeto de Trabalho Científico, apresentando o problema a ser pesquisado, situando-o 
dentro do contexto nacional e atual da área de concentração e linha de pesquisa escolhida pelo candidato, 
conforme modelo do Gabinete de Projetos do Centro de Ciências Rurais, disponível em 
http://w3.ufsm.br/gapccr/index.php/category/13-formularios-modelos. O projeto deve ser de autoria do 
candidato e não deve estar relacionado a projetos institucionais, pois tem função de avaliação da 
capacidade técnica cientifica. 
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5 DOUTORADO EM LETRAS (CÓDIGO 899) 
Item 28.1.2, página 83, Área de Concentração: Estudos Linguísticos, 28.1.2.1 Linha de Pesquisa: 
Linguagem e Interação, incluir o Professor Orientador Marcos Gustavo Richter: três vagas e Maria Tereza 
Nunes Machesan: uma vaga.  
O total de vagas na Área de Concentração passará de onze para quinze. 
 

6 DOUTORADO EM MEDICINA VETERINÁRIA (CÓDIGO 946) 
Item 29.1.2, página 88, onde se lê: Patologia e Patologia Clínica Veterinária: cinco vagas 
Professor Orientador vagas 
Cinthia Melazzo Mazzanti duas 
Claudio Severo Lombardo de Barros uma 
Glaucia Denise Kommers uma 
Sonia Terezinha dos Anjos Lopes uma 
 
Leia-se: 29.1.2 Patologia e Patologia Clínica Veterinária: duas vagas 
Professor Orientador vagas 
Claudio Severo Lombardo de Barros uma 
Glaucia Denise Kommers uma 
 
Item 29.2.2, página 88, onde se lê: Patologia e Patologia Clínica Veterinária: uma vaga 
Professor Orientador vaga 
Sonia Terezinha dos Anjos Lopes uma 
 

Leia-se: Patologia e Patologia Clínica Veterinária: quatro vagas 
Professor Orientador vaga 
Cinthia Melazzo Mazzanti duas 
Sonia Terezinha dos Anjos Lopes duas 

 
Item 29.3.3, página 89, onde se lê: O candidato deverá preencher, obrigatoriamente, o formulário “Opção 
Projeto de Pesquisa” disponível na página do Programa: http://coralx.ufsm.br/ppgmv/editais; 
Leia-se: O candidato deverá preencher, obrigatoriamente, o formulário “Opção Projeto de Pesquisa” 
disponível na página do Programa: www.ufsm.br/ppgmv, no link editais; 
 

7 MESTRADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOQUÍMICA TOXICOLÓGICA (CÓDIGO 969) 
Item 43.4.1, página 157, onde se lê: Análise Curricular com informações do período de janeiro de 2008 
até a data de inscrição, será de caráter eliminatório, terá peso três (3,0) e o candidato para ser classificado 
deverá atingir, no mínimo, um vírgula cinco (1,5) pontos de acordo com a planilha disponível no site 
http://www.ufsm.br/ppgbtox menu “seleção”.  
Leia-se: Análise Curricular com informações do período de janeiro de 2008 a 2013, será de caráter 
eliminatório, terá peso três (3,0) e o candidato para ser classificado deve atingir, pelo menos, um (um) 
ponto de acordo com a planilha disponível no site http://www.ufsm.br/ppgbtox menu “seleção”.  
 
8 MESTRADO EM DIREITO (CÓDIGO 1091) 
Item 47.4.1, página 171,  
Onde se lê: Primeira Etapa: Prova escrita, de caráter eliminatório: será realizada no dia 18 de novembro 
de 2013, com início às 9h e término às 13 horas, no Anfiteatro C, Prédio 18, da Universidade Federal de 
Santa Maria, Avenida Roraima, 1.000, Cidade Universitária José Mariano da Rocha Filho, Bairro Camobi, 
Santa Maria, RS.  
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Leia-se: Primeira Etapa: Prova escrita, de caráter eliminatório: será realizada no dia 25 de novembro de 
2013, com início às 9h e término às 13 horas, no Anfiteatro C, Prédio 18, da Universidade Federal de 
Santa Maria, Avenida Roraima, 1.000, Cidade Universitária José Mariano da Rocha Filho, Bairro Camobi, 
Santa Maria, RS. 
 
Item 47.4.1.2, página 172, 
Letra g), onde se lê: O resultado da primeira etapa será divulgado às 18 horas, em sessão pública, no 
endereço constante do item 47.3.5 no dia 22 de novembro de 2013 e no site do Programa: 
www.ufsm.br/ppgd. 
Letra g) leia-se: O resultado da primeira etapa será divulgado às 18 horas, em sessão pública, no 
endereço constante do item 47.3.5 no dia 27 de novembro de 2013 e no site do Programa: 
www.ufsm.br/ppgd. 
 
Letra h), onde se lê: Em caso de recurso administrativo referente à prova escrita o candidato deverá 
entregar no endereço constante do item 47.3.5, até às 18 horas do dia 25 de novembro de 2013 e o 
resultado será divulgado pela Comissão de Seleção, no dia 26 de novembro de 2013, no site 
www.ufsm.br/ppgd.  
Letra h) leia-se: Em caso de recurso administrativo referente à prova escrita o candidato deverá entregar 
no endereço constante do item 47.3.5, até às 18 horas do dia 28 de novembro de 2013 e o resultado será 
divulgado pela Comissão de Seleção, no dia 29 de novembro de 2013, no site www.ufsm.br/ppgd.  
 
47.4.2.2, página 172 
Letra a) onde se lê:  O resultado da Segunda Etapa (Prova de Projeto e Prova de Currículo) será 
divulgado no dia 29 de novembro de 2013, no site www.ufsm.br/ppgd.  
Letra a) leia-se: O resultado da Segunda Etapa (Prova de Projeto e Prova de Currículo) será divulgado no 
dia 09 de dezembro de 2013, no site www.ufsm.br/ppgd.  
 
Letra b) onde se lê: Em caso de recurso administrativo referente à Segunda Etapa (Prova de Projeto e 
Prova de Currículo) o candidato deverá entregar no endereço constante do item 47.3.5 até às 18 horas do 
dia 02 de dezembro de 2013 e o resultado será divulgado pela Comissão de Seleção no dia 03 de 
dezembro de 2013, no site www.ufsm.br/ppgd. 
Letra b) leia-se: Em caso de recurso administrativo referente à Segunda Etapa (Prova de Projeto e Prova 
de Currículo) o candidato deverá entregar no endereço constante do item 47.3.5 até às 18 horas do dia 11 
de dezembro de 2013 e o resultado será divulgado pela Comissão de Seleção no dia 12 de dezembro de 
2013, no site www.ufsm.br/ppgd. 
 
Item 47.4.3, página 173,  
Letra a) onde se lê: Será realizada nos dias 09 e 10 de dezembro de 2013, na Rua Marechal Floriano 
Peixoto, 1184, 5º Piso, sala 503, Centro, Santa Maria, RS, no horário das 8h às 18 horas. O horário da 
entrevista do candidato será divulgado exclusivamente no site www.ufsm.br/ppgd.  
Letra a) leia-se: Será realizada nos dias 16 e 17 de dezembro de 2013, na Rua Marechal Floriano 
Peixoto, 1184, 5º Piso, sala 503, Centro, Santa Maria, RS, no horário das 8h às 18 horas. O horário da 
entrevista do candidato será divulgado exclusivamente no site www.ufsm.br/ppgd.  
Letra c) onde se lê: O resultado da Terceira Etapa será divulgado no dia 11 de dezembro de 2013 no site 
www.ufsm.br/ppgd.  
Letra c) leia-se: O resultado da Terceira Etapa será divulgado no dia 18 de dezembro de 2013 no site 
www.ufsm.br/ppgd.  
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Letra d) onde se lê: Em caso de recurso administrativo à Terceira Etapa o candidato deverá entregar no 
endereço constante do item 47.3.5, deste Edital, até às 18 horas do dia 13 de dezembro de 2013 e o 
resultado será divulgado pela Comissão de Seleção no dia 16 de dezembro de 2013, no site 
www.ufsm.br/ppgd.   
Letra d) leia-se: Em caso de recurso administrativo à Terceira Etapa o candidato deverá entregar no 
endereço constante do item 47.3.5, deste Edital, até às 18 horas do dia 19 de dezembro de 2013 e o 
resultado será divulgado pela Comissão de Seleção no dia 21 de dezembro de 2013, no site 
www.ufsm.br/ppgd. 
 
9 MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE (CÓDIGO 1026) 
Item 49.4, página 185, Professores Orientadores e vagas, incluir os Professores Orientadores: 
Cristiane Muenchen, uma vaga; 
Felix Alexandre Antunes Soares: uma vaga; 
Luiz Caldeira Brant de Tolentino: uma vaga.  
O total de vagas ofertadas no edital n. 048/2013 passará de onze para quatorze vagas. 
 
10 MESTRADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA (CÓDIGO 1081)     
Item 50.1.1.1, página 191, onde se lê: Aspectos Biológicos e Comportamentais da Educação Física e da 
Saúde: Professor Orientador: Felipe Pivetta Carpes: uma vaga. 
Leia-se: Aspectos Biológicos e Comportamentais da Educação Física e da Saúde: Professor Orientador: 
Felipe Pivetta Carpes: três vagas.  
O total de vagas ofertadas na Linha de Pesquisa passará de onze para treze vagas. 
 

11 MESTRADO EM ENGENHARIA AGRÍCOLA (CÓDIGO 943) 
Item 52.5.1, página n. 205, onde se lê: Histórico escolar do Curso de Graduação e Mestrado; 
Leia-se: Histórico escolar do Curso de Graduação. 
 

12 MESTRADO EM ENGENHARIA FLORESTAL (CÓDIGO 984) 
Item 58.5.4, página 233, onde se lê: Projeto de Trabalho Científico, apresentando o problema a ser 
pesquisado, situando-o dentro do contexto nacional e atual da Área de Concentração e Linha de Pesquisa 
eleita pelo candidato, conforme modelo do Gabinete de Projetos do Centro de Ciências Rurais, disponível 
em http://coralx.ufsm.br/gapccr/Manuais/roteiroprojetocoplad.rtf;   
Leia-se 
58.5.4 Projeto de Trabalho Científico, apresentando o problema a ser pesquisado, situando-o dentro do 
contexto nacional e atual da Área de Concentração e Linha de Pesquisa eleita pelo candidato, conforme 
modelo do Gabinete de Projetos do Centro de Ciências Rurais, disponível em 
http://w3.ufsm.br/gapccr/index.php/category/13-formularios-modelos. O projeto deve ser de autoria do 
candidato e não deve estar relacionado a projetos institucionais, pois tem função de avaliação da 
capacidade técnica cientifica. 
 

13 MESTRADO EM LETRAS (CÓDIGO 1058) 
Item 66.1.2, página 269, Estudos Lingusticos, 66.1.2.1 Linhas de Pesquisa: Linguagem no Contexto 
Social, Professora Orientadora: Sara Regina Scotta Cabral, diminuir o número de vagas de duas para 
uma no edital n. 048/2013. Incluir na Linha de Pesquisa: Linguagem e Interação: Marcos Gustavo Richter: 
uma vaga. 
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14 MESTRADO EM MEDICINA VETERINÁRIA (CÓDIGO 1051) 
Item 68.3.3, página 278, onde se lê: O candidato deverá preencher, obrigatoriamente, o formulário 
“Opção Projeto de Pesquisa” disponível na página do Programa: http://coralx.ufsm.br/ppgmv/editais;  
Leia-se: O candidato deverá preencher, obrigatoriamente, o formulário “Opção Projeto de Pesquisa” 
disponível na página do Programa: www.ufsm.br/ppgmv, no link editais.  
 
15 MESTRADO EM ZOOTECNIA (CÓDIGO 941) 
Item 73.1.1, página 302, onde se lê: Subárea: Piscicultura: Nutrição de Peixes: quatro vagas 
Leia-se: Subárea: Piscicultura: Nutrição de Peixes: três vagas 
Incluir a subárea Cunicultura, Professora Orientadora Leila Picolli da Silva: uma vaga. 
 
16 As demais informações e exigências contidas no Edital n. 048/PRPGP/UFSM, completo, de 25 de 
setembro de 2013, referente aos Cursos citados neste edital, permanecem inalteradas e válidas para este 
processo seletivo. 
     

 
 

Carlos Alberto Ceretta 
         Pró-Reitor Adjunto 
 


