1ª RETIFICAÇÃO
EDITAL Nº 001/2019 PPGTA/IFC – DE 28 DE JANEIRO DE 2019.
A Coordenação do curso de Pós-Graduação em Tecnologia e Ambiente, torna pública a
1ª retificação, do Edital nº 001/2019 PPGTA/IFC – de 28 de janeiro de 2019, que trata
da Seleção de Alunos Regulares do Mestrado em Tecnologia e Ambiente, para ingresso
no ano letivo de 2019.
1. Onde se lê:
3.1 O processo seletivo ocorrerá de acordo com cronograma estabelecido neste edital, e
constará de duas etapas:
I.

Avaliação pela comissão de seleção do memorial descritivo (ETAPA

CLASSIFICATÓRIA): Esta etapa valerá 10,0 (dez) pontos (Primeira Nota), a qual será
considerada para o cálculo da nota final. A avaliação do memorial descritivo será
realizada com base no ANEXO V, sendo a pontuação atingida adicionada ao cômputo
da nota final do candidato (...)
1.1 Leia-se:
3.1 O processo seletivo ocorrerá de acordo com cronograma estabelecido neste edital, e
constará de duas etapas:
I.

Avaliação pela comissão de seleção do memorial descritivo (ETAPA

CLASSIFICATÓRIA): Esta etapa valerá 10,0 (dez) pontos (Primeira Nota), a qual será
considerada para o cálculo da nota final. A avaliação do memorial descritivo será
realizada com base no ANEXO V (não há modelo de memorial descritivo), sendo a
pontuação atingida adicionada ao cômputo da nota final do candidato;
Parágrafo Único. o memorial descritivo deverá ser entregue impresso, com as
comprovações, no dia da defesa do pré-projeto, conforme cronograma e sua
retificação.

2. Onde se lê:
ANEXO II
MODELO PRÉ-PROJETO DE MESTRADO
1. Tema (É o assunto que se quer desenvolver, surge da curiosidade, dos desafios
encontrados na literatura, das dificuldades práticas enfrentadas pelo pesquisador);
2. Título (Ser sucinto e expressar objetivamente a temática abordada pela proposta);
3. Identificação da equipe (Identificação do aluno, orientador e comitê de orientação.
Deve-se colocar o nome completo, CPF, e-mail, titulação, empresa ou instituição de
vínculo);
OBS: Para a composição do comitê de orientação de acordo com o Regimento Interno
do PPGTA:
§ 2º Para cada aluno será constituído um comitê de orientação, homologado
pelo Colegiado de Curso, a ser presidido pelo orientador e pelo menos mais dois
coorientadores, sendo pelo menos um deles pertencente ao corpo docente do
programa.
§ 3º O comitê de orientação poderá ter a participação de até dois membros
externos ao programa, satisfeita a condição de reconhecida capacidade
técnica/científica para colaborar no projeto.

4. Introdução, Contextualização do Problema e Estado da Arte ou Revisão
Bibliográfica (A introdução tem o objetivo de chamar a atenção do interlocutor,
explicando a importância do tema e o valor da pesquisa. Deve apresentar o tema e o
problema de pesquisa que será abordado. O Estado da Arte ou Estado do
Conhecimento é o levantamento bibliográfico atualizado do que foi gerado de
conhecimento até o momento sobre o problema de pesquisa que será abordado.
Portanto, deve-se contextualizar o problema de pesquisa, levantamento bibliográfico
atualizado, justificativa e objetivos). Máximo três páginas
5. Hipótese (É sinônimo de Suposição ou Especulação. É uma formulação provisória
do resultado com intenção de ser demonstrada ou verificada através de metodologia

apropriada, constituindo uma suposição admissível. Neste sentido, a Hipótese é uma
afirmação categórica que tente responder ao problema levantado. É uma pré-solução
para o problema levantado).
6. Objetivos (Os objetivos iniciam com verbos no infinitivo, por exemplo, analisar,
verificar, mostrar) Máximo uma página
6.1 Geral (Responde à pergunta da pesquisa ou problema)
6.2. Específicos (Descrevem como será viabilizado o objetivo geral)
7. Metodologia (Como se pretende atingir os objetivos da pesquisa. Definir a
abordagem da pesquisa, qualitativa ou quantitativa, o tipo de pesquisa, o instrumento
de coleta de dados, grupo amostral e a análise estatística). Máximo três páginas
8. Expectativa de resultados e impacto econômico e social da resolução do
problema abordado (Estimar a repercussão e/ou impactos sociais, econômicos,
tecnológicos, científicos e ambientais dos resultados esperados na solução do
problema focalizado; indicar os benefícios diretos e/ou indiretos da pesquisa para a
sanidade e/ou produção animal). Máximo uma página
9. Expectativa do projeto na geração de propriedade intelectual (Propriedade
Intelectual: soma dos direitos relativos a direitos autorais e de imagem, patente de
invenção, modelo de utilidade, marcas, programas de computador, desenho industrial,
indicação geográfica, denominação de origem, cultivares e topografia de circuitos
integrados). Máximo uma página
( ) Sim
( ) Não
Qual?

10. Cronograma de atividades a serem realizadas no projeto de acordo com o trimestre
Atividades planejadas

1º ANO
I

II

III

2º ANO
IV

I

II

III

IV

2.1 Leia-se
ANEXO II
MODELO PRÉ-PROJETO DE MESTRADO
1. Tema (É o assunto que se quer desenvolver, surge da curiosidade, dos desafios
encontrados na literatura, das dificuldades práticas enfrentadas pelo pesquisador);
2. Título (Ser sucinto e expressar objetivamente a temática abordada pela proposta);
3. Identificação da equipe (Identificação do aluno, orientador e comitê de orientação.
Deve-se colocar o nome completo, CPF, e-mail, titulação, empresa ou instituição de
vínculo);
OBS: Para a composição do comitê de orientação de acordo com o Regimento Interno
do PPGTA:
§ 2º Para cada aluno será constituído um comitê de orientação, homologado
pelo Colegiado de Curso, a ser presidido pelo orientador e pelo menos mais dois
coorientadores, sendo pelo menos um deles pertencente ao corpo docente do
programa.
§ 3º O comitê de orientação poderá ter a participação de até dois membros
externos ao programa, satisfeita a condição de reconhecida capacidade
técnica/científica para colaborar no projeto.

4. Introdução, Contextualização do Problema e Estado da Arte ou Revisão
Bibliográfica (A introdução tem o objetivo de chamar a atenção do interlocutor,
explicando a importância do tema e o valor da pesquisa. Deve apresentar o tema e o
problema de pesquisa que será abordado. O Estado da Arte ou Estado do
Conhecimento é o levantamento bibliográfico atualizado do que foi gerado de
conhecimento até o momento sobre o problema de pesquisa que será abordado.
Portanto, deve-se contextualizar o problema de pesquisa, levantamento bibliográfico
atualizado, justificativa e objetivos). Máximo três páginas
5. Hipótese (É sinônimo de Suposição ou Especulação. É uma formulação provisória
do resultado com intenção de ser demonstrada ou verificada através de metodologia

apropriada, constituindo uma suposição admissível. Neste sentido, a Hipótese é uma
afirmação categórica que tente responder ao problema levantado. É uma pré-solução
para o problema levantado).
6. Objetivos (Os objetivos iniciam com verbos no infinitivo, por exemplo, analisar,
verificar, mostrar) Máximo uma página
6.1 Geral (Responde à pergunta da pesquisa ou problema)
6.2. Específicos (Descrevem como será viabilizado o objetivo geral)
7. Metodologia (Como se pretende atingir os objetivos da pesquisa. Definir a
abordagem da pesquisa, qualitativa ou quantitativa, o tipo de pesquisa, o instrumento
de coleta de dados, grupo amostral e a análise estatística). Máximo três páginas
8. Expectativa de resultados e impacto econômico e social da resolução do
problema abordado (Estimar a repercussão e/ou impactos sociais, econômicos,
tecnológicos, científicos e ambientais dos resultados esperados na solução do
problema focalizado. Máximo uma página
9. Expectativa do projeto na geração de propriedade intelectual (Propriedade
Intelectual: soma dos direitos relativos a direitos autorais e de imagem, patente de
invenção, modelo de utilidade, marcas, programas de computador, desenho industrial,
indicação geográfica, denominação de origem, cultivares e topografia de circuitos
integrados). Máximo uma página
( ) Sim
( ) Não
Qual?

10. Cronograma de atividades a serem realizadas no projeto de acordo com o trimestre
Atividades planejadas

1º ANO
I

II

III

2º ANO
IV

I

II

III

IV

2.1.1 Inclua-se:
11. Referências
3. Onde se lê:
ANEXO IV
CRONOGRAMA
Etapa
Inscrições online
Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição
Divulgação do resultado sobre os pedidos de isenção da taxa
de inscrição
Resultado parcial das inscrições deferidas e indeferidas
Período para interposição de recursos do resultado parcial
Resultado final das inscrições após o recurso
Resultado Preliminar da Etapa 1 CLASSIFICATÓRIA (Avaliação
pela Comissão de Seleção do memorial descritivo, Anexo V) e
divulgação das bancas para arguição da experiência
acadêmica e profissional e da defesa do pré-projeto
Recurso do Resultado Preliminar (Etapa 1) e das bancas
Resultado Final da Etapa 1 e divulgação final das bancas de
avaliação, após recurso
Etapa 2 Arguição da experiência acadêmico-profissional e do
pré-projeto de mestrado Anexo II (Etapa ELIMINATÓRIA e
CLASSIFICATÓRIA)

Prazo
De 28 de janeiro de 2019 a 22 de
março de 2019
De 11 a 15 de fevereiro de 2019
19 de fevereiro de 2019
Até o dia 25 de março de 2019 no
site http://ppgta.araquari.ifc.edu.br
26 e 27 de março via e-mail:
ppgta@ifc.edu.br
Até 29 de março de 2019 no site
http://ppgta.araquari.ifc.edu.br
Até 05 de abril de 2019 no site
https://ppgta.araquari.ifc.edu.br
Até 08 de abril de 2019 via e-mail:
ppgta@ifc.edu.br
09 de abril de 2019 no site
https://ppgta.araquari.ifc.edu.br
Dias 10, 11, 12, 15 e 16 de abril
de 2019, no IFC Campus Araquari
17 de abril de 2019 no site

Resultado preliminar da Etapa 2

https://ppgta.araquari.ifc.edu.br

Recurso do resultado da Etapa 2 (Arguição da experiência
acadêmica profissional e pré-projeto de mestrado Anexo II)

Até 18 de abril de 2019

Resultado Final da Etapa 2, após recurso
Resultado Final

3.1 Leia-se:

Até 22 de abril de 2019 no site
https://ppgta.araquari.ifc.edu.br
Até 26 de abril de 2019 no site
https://ppgta.araquari.ifc.edu.br

ANEXO IV
CRONOGRAMA
Etapa
Inscrições online
Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição
Divulgação do resultado sobre os pedidos de isenção da taxa

Prazo
De 28 de janeiro de 2019 a 22 de
março de 2019
De 11 a 15 de fevereiro de 2019
19 de fevereiro de 2019

de inscrição

Até o dia 25 de março de 2019 no
site http://ppgta.araquari.ifc.edu.br
26 e 27 de março via e-mail:
ppgta@ifc.edu.br
Até 29 de março de 2019 no site
http://ppgta.araquari.ifc.edu.br

Resultado parcial das inscrições deferidas e indeferidas
Período para interposição de recursos do resultado parcial
Resultado final das inscrições após o recurso
Divulgação das bancas para arguição da experiência
acadêmica e profissional e da defesa do pré-projeto,
incluindo dias e horários para cada candidato

Até 05 de abril de 2019 no site
https://ppgta.araquari.ifc.edu.br

Etapa 1 – Entrega do Memorial Descritivo, com
comprovações. Etapa 2 Arguição da experiência
acadêmico-profissional e do pré-projeto de mestrado
Anexo II (Etapa ELIMINATÓRIA e CLASSIFICATÓRIA)

Dias 10, 11, 12, 15 e 16 de abril
de 2019, no IFC Campus Araquari
18 de abril de 2019 no site

Resultado preliminar das Etapas 1 e 2

https://ppgta.araquari.ifc.edu.br

Recurso do resultado preliminar das Etapas 1 e 2
(Memorial Descritivo, conforme anexo V; Arguição da
experiência acadêmica profissional e pré-projeto de
mestrado, conforme Anexo II)

Até 19 de abril de 2019
Até 22 de abril de 2019 no site
https://ppgta.araquari.ifc.edu.br
Até 26 de abril de 2019 no site
https://ppgta.araquari.ifc.edu.br

Resultado Final das Etapas 1 e 2, após recurso
Resultado Final

Araquari, 18 de março de 2019.
Cleder Alexandre Somensi
Coordenador do Curso de Pós-Graduação
em Tecnologia e Ambiente
Instituto Federal Catarinense
* A via original encontra-se assinada.

