
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE
SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E AMBIENTAIS

CAMPUS CEDETEG, GUARAPUAVA, PR

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA

EDITAL nº 57/2017-PPGA/UNICENTRO

ABERTURA  DE  INSCRIÇÕES  PARA
SELEÇÃO  DE  ALUNOS  REGULARES
ESTRANGEIROS, NO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO  STRICTO  SENSU  EM
AGRONOMIA  –  MESTRADO,  ÁREA  DE
CONCENTRAÇÃO  EM  PRODUÇÃO
VEGETAL,  PARA  INGRESSO  NO  1º
SEMESTRE DE 2018.

A  Coordenação  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Agronomia  (PPGA)  da
Universidade Estadual  do Centro-Oeste, no uso de suas atribuições e, em atendimento à
deliberação  do Colegiado,  torna  pública  a  abertura  de  inscrições  para  o  processo  de
seleção de candidatos  regulares estrangeiros  para o preenchimento  de  vagas  ofertadas
pelo  Curso  de  Pós-Graduação  em  Agronomia,  nível  de  Mestrado,  com  Área  de
Concentração  em “Produção Vegetal”  e  Linhas  de Pesquisa em “Manejo de Grandes
Culturas” e “Horticultura”,  conforme o que dispõe o presente Edital e seus anexos:

1. PÚBLICO-ALVO:

Podem  se  inscrever  cidadãos  estrangeiros  com  formação  de  nível  superior  em
Engenharia Agronômica e áreas afins.

            2. DAS INSCRIÇÕES

As  inscrições  devem  ser  feitas  por  e-mail  enviando  o  Anexo  I  devidamente
preenchido  para  o  endereço: ppga@unicentro.br com  cópia  para
secretaria.ppga@gmail.com  no período de  2 a 31 de janeiro de 2018. Encerrado o
prazo das inscrições será publicado Edital de Homologação das inscrições até o dia 9 de
fevereiro de 2018, na página http://unicentroagronomia.com  ;

2.1. Da entrega dos documentos necessários à inscrição:
Após  a  homologação  das  inscrições,  o  candidato  deverá  encaminhar  a

documentação exigida por e-mail para a secretaria do Programa de Pós-Graduação em
Agronomia, até as 17h do dia 19 de fevereiro de 2018;

O candidato que não apresentar  a documentação abaixo será desclassificado do
processo:

1.  Formulário de inscrição, devidamente preenchido (Anexo I)
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2.  Duas fotos 2 x 2 recentes;
3.  Cópia do diploma de graduação (frente e verso) ou declaração de conclusão do
curso de graduação, devendo o mesmo ter o selo de autenticidade pelo Consulado
Brasileiro do país de origem;
4. Cópia do Histórico Escolar do curso de graduação;
5.   Curriculum vitae  completo,  com cópia  dos  comprovantes  das  informações
declaradas. 
6. Uma carta de apresentação emitida por docente ou pesquisador em áreas de
conhecimentos afins com o Curso; (Anexo II)
7. Projeto de Pesquisa (Anexo III)
8. Cópia dos documentos pessoais;

3. DAS VAGAS E INDICAÇÃO DE ORIENTADOR

O candidato deve identificar no formulário de inscrição a linha de pesquisa  na qual
pretende desenvolver o seu trabalho de dissertação, assim como ter o aceite do possível
orientador dentre os docentes do Curso.

Linhas de Pesquisa: 
1.  Manejo de Grandes Culturas: Tem como objetivo desenvolver conhecimento

científico e tecnológico na área de cultivo das principais espécies anuais de importância
econômica, com principal ênfase na produção de grãos, como milho, soja, aveia e cevada,
que apresentam destaque na região centro-sul do estado do Paraná. Os principais tópicos
de interesse que contemplam esta linha de pesquisa são: irrigação, adubação e nutrição
mineral,  controle  de  pragas  e  doenças,  manejo  e  conservação  do  solo,  melhoramento
genético,  biotecnologia,  sistemas  de  produção,  armazenamento,  reguladores  vegetais  e
ecofisiologia, sistemas de plantio.

2. Horticultura: Objetiva ampliar o conhecimento científico e tecnológico na área
de  Horticultura  compreendendo  as  sub-áreas  de  olericultura,  fruticultura,  plantas
aromáticas e medicinais e floricultura. Os principais temas a serem estudados nesta linha
são: adubação e nutrição de plantas, manejo de pragas e doenças, manejo da cobertura
vegetal,  sistemas  de  produção  orgânica  e  integrada,  pós-colheita  e  processamento,
fisiologia  vegetal  de  plantas  hortícolas,  ecofisiologia,  melhoramento  genético,
biotecnologia, cultivo protegido, irrigação.

É  extremamente  recomendado  aos  candidatos  que  entrem  em  contato  com  o
possível  orientador  antes  do  processo  de  seleção  para  obter  o  aceite.  As  informações
referentes  ao  corpo  docente  do  Programa   estão  disponíveis  em
www.unicentroagronomia.com.

Serão  ofertadas  5 vagas  para  o  Mestrado,  distribuídas  entre  os   professores  de
acordo com a disponibilidade de vagas do corpo docente (quadro abaixo):

DOCENTE ÁREA DE ATUAÇÃO DO DOCENTE  

Cacilda Marcia Duarte Rios Faria Fitossanidade (Fitopatologia)

Cleber Daniel de Góes Maciel Plantas Daninhas e Tecnologia de Aplicação de Defensivos Agrícolas 

Cristiano André Pott Física, Manejo e Conservação do Solo

Elisabeth Orika Ono Fisiologia da Produção Vegetal 
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Fabricio Willian de Ávila Nutrição Mineral de Plantas 

Jackson Kawakami  Produção de Grandes Culturas (Batata, Feijão e Soja)

João Domingos Rodrigues Fisiologia da Produção Vegetal

Juliano Tadeu Vilela de Resende Produção e Melhoramento de Hortaliças 

Leandro Rampim Manejo do Solo, Mecanização e Agricultura de Precisão

Luciano Farinha Watzlawick Manejo Florestal 

Marcelo Cruz Mendes Produção de Grandes Culturas (Milho, Sorgo, Soja, Cana de Açucar e
Trigo)

Marcelo Marques Lopes Müller  Fertilidade do Solo e Adubação

Marcos Ventura Faria Genética e Melhoramento de Plantas

Mikael Neumann Produção Vegetal e Nutrição Animal

Paulo Roberto da Silva Biotecnologia Aplicada à Produção Vegtetal 

Renato Vasconcelos Botelho Fruticultura e Pós-Colheita 

Sebastião Brasil Campos Lustosa Forragicultura, Pastagens e Integração Lavoura-Pecuária

Sidnei Osmar Jadoski Fertirrigação, Manejo da Água na Agricultura e Meio Ambiente

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo de seleção é composto por:
a) Análise do Curriculum Vitae e do Projeto de Mestrado ;
b)  Entrevista  pessoal  perante  Comissão  de Seleção,  constituída  por  docentes

orientadores; com a análise do currículo e do histórico escolar da graduação. 
A entrevista pessoal terá início às 8h do dia 21 de fevereiro de 2018, conforme

cronograma a ser divulgado no Edital de Convocação para Entrevista que será  publicado
às 17h horas do dia 20 de fevereiro de 2018. 

5. PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS

O  resultado  final  do  processo  de  seleção  será  publicado  em  edital  e
disponibilizado  na  página  do  Programa  de  Pós-graduação  em  Agronomia
(http://unicentroagronomia.com), até o dia 2 de março de 2018.

6. DA MATRÍCULA E INÍCIO DAS ATIVIDADES

         A matrícula dos aprovados deverá ser realizada de 5 a 7 de março de 2018.

7.  CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO  

DATAS LOCAIS ETAPAS 

De 2 a 31/01/2018 E-mail da secretaria do
PPGA

Inscrições ao processo de seleção 
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De 9 a 19/02/2018 Secretaria do PPGA Envio da documentação por e-mail

Dia 20/02/2018 Secretaria e site do PPGA Convocação para entrevista

A partir do dia 21/02/2018 Miniauditório do PPGA – 
Campus CEDETEG

Entrevistas com a Comissão de Seleção 

Até 2/03/2018 Secretaria e site do PPGA Resultado final do processo de seleção 

De 5 a 7/03/2018 Secretaria do PPGA Matrícula 

Dia 12/03/2018 CEDETEG Início das Aulas

7. CASOS OMISSOS

Durante a realização do processo de seleção, os casos omissos serão resolvidos
pelo Colegiado do Programa (PPGA).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E ENDEREÇO PARA
CORRESPONDÊNCIA

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Agronomia
UNICENTRO – Campus  CEDETEG
Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03
85040-080 – Guarapuava – PR
Tel. (42) 3629-8248
http://unicentroagronomia.com
e-mail: ppga@unicentro.br  ; secretaria.ppga@gmail.com

ANEXOS DESTE EDITAL:

Anexo I:  Formulário de Inscrição  
Anexo II: Modelo de carta de apresentação de docente/pesquisador.
Anexo II: Modelo de Projeto de Mestrado  

 
                                   Guarapuava,  22 de dezembro de 2018.

 

Prof. Dr. Jackson Kawakami 
Vice-Coordenador do PPGA/UNICENTRO

Port. 2730/2017-GR/UNICENTRO
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Anexo I

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – MESTRADO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA

LINHA DE PESQUISA:  (     )MANEJO DE GRANDES CULTURAS
                                        (     ) HORTICULTURA

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME COMPLETO:

CPF: IDENTIDADE: ÓRGÃO EMISSOR: UF:    DATA DE EMISSÃO:

DATA DE NASCIMENTO:  NACIONALIDADE: VISTO PERMANENTE:

( ) Sim ( ) Não

SEXO:   ( ) Masculino ( ) Feminino

ENDEREÇO RESIDENCIAL (Rua/Av): 

BAIRRO CEP: CIDADE: 

UF: PAÍS: E-MAIL: DDD: TEL.:

FORMAÇÃO ACADÊMICA – GRADUAÇÃO 
NOME DO CURSO: ANO DE CONCLUSÃO:

INSTITUIÇÃO:

PAÍS: CIDADE: UF: 

PÓS-GRADUAÇÃO
NOME DO CURSO: NÍVEL: ANO DE CONCLUSÃO:

INSTITUIÇÃO:

PAÍS: CIDADE: UF: 

   No caso de pós-graduação, indicar o de nível mais elevado.  

POSSÍVEL ORIENTADOR

Nome do Orientador  1 (1a. opção): 

Nome do Orientador 2  (2a. opção): 

DECLARAÇÃO 

DECLARO que este pedido contém informações completas e exatas, que conheço o Edital de
Inscrição, aceito o sistema e os critérios adotados pela Instituição para avaliá-lo e que, em caso
de ser aceito pelo PPGA comprometo-me a cumprir fielmente seus regulamentos. 

_________________, ___/___/____.
                                                                                                       Local e data

 ____________________________  
  ASSINATURA DO CANDIDATO    
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Anexo II

CARTA DE APRESENTAÇÃO OU RECOMENDAÇÃO

Candidato(a) recomendado(a) ao processo de seleção
Nome:

Dados de quem recomenda
Nome: 

Instituição: 

Endereço: Rua Nº:  

Bairro: CEP:

Cidade: Estado: 

Telefone: E-mail: 

INFORMAÇÕES SOBRE O(A) CANDIDATO(A)

1. Conheço o(a) candidato(a) desde__________________como:

( ) Meu(minha) aluno(a) de Graduação.
( ) Meu(minha) aluno(a) de Pós-Graduação.
( ) Outro 
(especificar):________________________________________________________________________________

2. Atividades em que tive contato com o(a) candidato(a):

( ) Professor na(s) disciplina(s):_________________________________________________________________
( ) Professor Orientador
( ) Outras 
(especificar):________________________________________________________________________________

3. Em comparação com outros alunos, classifico o(a) candidato(a) como:

( ) Excelente
( ) Superior
( ) Bom
( ) Médio
( ) Fraco

4. No desenvolvimento das atividades acima, tive:

( ) Excelente oportunidade para observar seu trabalho técnico-científico.
( ) Boa oportunidade para observar seu trabalho técnico-científico.
( ) Pouca oportunidade para observar seu trabalho técnico-científico.
( ) Nenhuma oportunidade para observar seu trabalho técnico-científico.
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5. Avaliação do(a) candidato(a): assinalar a opção referente a cada característica

Carcterística Ótimo Muito bom Bom Médio Médio 
inferior

Não
observado

Conhecimentos fundamentais em sua área

Uso de técnicas de pesquisa no campo

Criatividade e originalidade

Motivação para estudos avançados

Maturidade e estabilidade emocional

Capacidade para trabalho individual

Capacidade para trabalho em grupo

Habilidade em expressão oral

Habilidade em expressão escrita

Auto-realização e independência

6. No espaço abaixo, favor descrever o potencial e habilidade do(a) candidato(a), levando em conta que o(a)
mesmo(a)  seguirá  carreira  científica.  Comentar  sobre  pontos  fortes  e  fracos  na  formação  intelectual  do(a)
candidato(a).
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Local______________________________________ Data____/____/____

______________________________________
Assinatura do Professor(a)/ Pesquisador (a)

7



Anexo III

MODELO DE PROJETO DE PESQUISA -
MESTRADO

Esse modelo deverá ser seguido para o projeto de pesquisa do mestrado

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE, UNICENTRO – PR

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA – PPGA

MESTRADO

(Caixa alta, Times New Roman 12, negrito, centralizado, espaçamento 1,5)

(CAPA) 

TÍTULO E SUBTÍTULO (optativo) DO PROJETO

(Caixa alta, Times New Roman 12, negrito, centralizado, espaçamento 1,5)

PROJETO DE PESQUISA

(Caixa alta, Times New Roman12, centralizado, espaçamento 1,5)

NOME COMPLETO DO AUTOR

(Caixa alta, Times New Roman12, negrito, alinhado à direita, espaçamento 1,5)

GUARAPUAVA-PR

2017

(Times New Roman 12, negrito, centralizado, espaçamento 1,5)

8



NOME COMPLETO DO AUTOR

(Caixa alta, Times New Roman12, negrito, centralizado, espaçamento 1,5)

TÍTULO E SUBTÍTULO (optativo) DO PROJETO

(Caixa alta, Times New Roman12, negrito, centralizado, espaçamento 1,5)

(FOLHA DE ROSTO) 

Projeto  de  Pesquisa  apresentado  à  Universidade
Estadual  do  Centro-Oeste,  como  parte  das
exigências  da  disciplina  Metodologia  da  Pesquisa,
do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Agronomia  -
Mestrado,  área  de  concentração  em  Produção
Vegetal. (Times New Roman12, alinhado à direita a
partir do centro da página, espaçamento simples)

Aprovado(a) em dia de mês de ano     (alinhado à esquerda)

Prof(a). Dr(a). Nome Completo do Orientador

Orientador(a)

(Times New Roman12, centralizado¸ espaçamento 1,5)

GUARAPUAVA-PR

2017

 

SUMÁRIO

(Caixa alta, Times New Roman 12, negrito, centralizado)

1 INTRODUÇÃO  

Descrever sobre a introdução do projeto de dissertação. Nesta seção devemos situar o leitor

sobre o problema que originou a pesquisa e também justificar os objetivos escolhidos. Utilizar fonte
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Times  New  Roman  12,  espaçamento  entre  linhas  de  1,5.  Todos  os  parágrafos  deverão  ser

justificados na largura da página e com afastamento na primeira linha de 1,27 cm.

 

 

2 OBJETIVO(S)

Apresentar o(s) objetivo(s) do projeto de dissertação. Pode ser dividido em objetivo geral e

específico(s). Utilizar fonte Times New Roman 12, espaçamento entre linhas de 1,5, parágrafo(s)

justificado(s) na largura da página e com afastamento na primeira linha de 1,27 cm.

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO

Apresentar a revisão bibliográfica atualizada a respeito do tema da dissertação. As citações

devem obedecer às normas específicas da UNICENTRO (as normas serão repassadas em aula).

Deve-se utilizar fonte Times New Roman 12, espaçamento entre linhas de 1,5, todos os parágrafos

justificados na largura da página e com afastamento na primeira linha de 1,27 cm.

Caso haja subitens  a  serem apresentados no Referencial  Teórico,  estes deverão seguir  a

seguinte formatação:

espaço

3.1 Título do subitem 

(Numeração conforme exemplificado. Negrito. Somente a primeira palavra iniciando com 

maiúscula, exceto para nomes próprios, siglas, nomes científicos, ou quando se fizer necessário. 

Sem pontuação no final)

espaço

Descrever sobre o subitem 3.1 do referencial Teórico, utilizando quantos parágrafos forem

necessários.  Se  necessário,  pode-se  apresentar  Tabelas  e  Figuras,  de  acordo  com  as  normas

estabelecidas.

espaço

3.2 Título do subitem

3.2.1 Título do sub- subitem 

(Numeração  conforme  exemplificado.  Sem-negrito.  Somente  a  primeira  palavra  iniciando  com

maiúscula, exceto para nomes próprios, siglas, nomes científicos, ou quando se fizer necessário.

Sem pontuação no final)

Descrever sobre o sub- subitem 3.2.1 do referencial Teórico, utilizando quantos parágrafos

forem necessários. Se necessário, pode-se apresentar Tabelas e Figuras, de acordo com as normas

estabelecidas.

Normas para a citação e apresentação de tabelas e figuras no corpo do projeto
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A seguir são apresentadas as normas que deverão ser obedecidas para a chamada de tabelas

e figuras no discorrer do texto:

Opção  1: ...de  acordo  com os  dados  apresentados  na  Tabela  1  verifica-se  que  a  base

genética da resistência em soja ao NCS é complexa e ainda não bem entendida ...

Opção 2: ... nessas condições foram verificados efeitos

significativos da CEC apenas para o caráter produção de frutos (Tabela 2). Dessa forma, ...

Tabela  1.  Relação  de  alguns  estudos  adotando  modelos  qualitativos,  para  elucidar  o  controle

genético da resistência ao nematóide do cisto da soja.
Fontes de resistência Raças Genes Encontrados Referências
‘Peking’ 1 3 recessivos Caldwell et al. (1960)
‘Peking’ 3 3  recessivos e 1 

dominante
Matson & Williams (1965)

PI 88788 3 1 recessivo e 2 
dominantes

Rao-Arelli et al. (1992a)

PI 90763 e ‘Peking’ 3 1 dominante e 2 
recessivos

Rao-Arelli et al. (1992a)

PIs 89772 e 209332 3 1  dominante e 2 
recessivos

Rao-Arelli (1994)

PI 438489B 3 2 recessivos Rao-Arelli (1994)
PI 438489B 1, 3 e 5 2 dominantes e 1 

recessivo
Yue et al. (2000)

PI 438489B 2 1 dominante e 3 
recessivos

Yue et al. (2000)

PI 438489B 14 3 recessivos Yue et al. (2000)
PI 88788 4 2 dominantes e 1 

recessivo
Thomas et al. (1975)

PI 90763 X (2) 1 recessivo Hancock et al. (1987)
BR90-4722 3 1 dominante e 2 

recessivos
Mauro et al. (1999)

PI 424595  5 3 recessivos Anand (1994)
PI 90763 5 1 dominante e 2 

recessivos
Anand (1994)

PI 424595 5 1 dominante e 1 
recessivo

Anand (1994)

2 dominantes e 2 
recessivosMyers & Anand 
(1991)PIs 399061, 424595 
e 438342

5 3 ou mais Young & Kilen (1994)

PI 437654 5
PI 437654 

5 2 dominantes e 1 
recessivo

Myers & Anand (1991)

‘Peking’ 1, 3 e 5 1 dominante e 2 
recessivos

Qiu et al. (1997)

Tabelas poderão apresentar notas de rodapé.

espaço

Tabela  2. Significâncias  dos  quadrados  médios  (QM),  capacidade  geral  de  combinação  (CGC)  e

capacidade específica de combinação (CEC), coeficientes de variação (CV) e médias para produção total de

frutos (PRODT), peso médio de frutos da produção total (PMT), produção precoce (PRODP) de híbridos de

pimentão.
FONTES DE VARIAÇÃO GL PRODT PMT PRODP

Blocos 3 792,634 1189,097 694,384 
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Tratamentos 29 413,447 **   967,705 
**   75,067 **

    Entre testemunhas & híbridos adicionais & híbridos entre 
testadores 11 354,875 ns 1070,807 * 322,007 ns

        Test vs híbridos experimentais não incluídos no 
dialelo NC II 1 1208,775 *   180,319 ns 143,742 ns

        Entre testemunhas comerciais 3   82,691 ns   241,279 ns   46,626 *

        Entre híbridos adicionais  & híbridos entre testadores 7 349,539 ns 1553,532 
**   75,620 ns

               Entre híbridos adicionais 4 402,539 ns 2259,223 
**   64,368 ns

               Híbridos adicionais vs híbridos entre testadores 1 347,770 ns   428,482 ns 196,211 *
               Entre híbridos entre testadores 2 244,265 ns   342,757 ns   37,829 ns

    Test & hibr. adic & hibr. entre testadores vs híbridos do dialelo 
NC II 1   45,150 ns     11,866 ns   20,723 ns

    Entre híbridos do dialelo NC II 17 473,012 ns   957,218 
**   79,015 **

         CGC Genitores femininos (grupo 1) 5 559,112 * 2497,024 
** 140,764 **

         CGC Genitores masculinos (grupo 2) 2 581,666 *   547,884 ns   46,926 ns

         CEC (Genitores do grupo 1 x Genitores do grupo 2) 10 408,231 *   269,181 ns   54,559 ns

Erro 87 189,203   293,151   38,736
CV%   27,305     10,375    28,929
Média   50,377   165,030    21,514
**,*: Significativo a 1 e 5% de probabilidade pelo teste de F, respectivamente.
ns: Diferença estatística não significativa.

Cada  tabela  ou  figura  deverá  ser  apresentado  no  texto  logo  após  a  primeira  citação

(chamada), devendo-se evitar a sua partição (em caso de tabelas e figuras grandes, estes poderão

eventualmente ser configurados no formato de paisagem).

O  cabeçalho  das  tabelas  deverá  ser  posicionado  acima  destes  (conforme  exemplo

apresentado).  A  legenda das  figuras  deverá  ser  posicionada  abaixo  das  mesmas,  conforme  no

exemplo representado pela Figura 1.

(figura centralizada)

Figura 1. Logotipo da Universidade Estadual do Centro Oeste, UNICENTRO-PR, utilizado como 

exemplo de figura citada em projetos de pesquisa.

espaço

Cabeçalhos  e  legendas  deverão  ser  escritos  em  fonte  Times  New  Roman  12,  com

espaçamento 1,5 e justificados sem recuo à esquerda na primeira linha. A partir da segunda linha o

texto dos cabeçalhos e legendas deverá estar alinhado com o final da numeração (ver exemplos

apresentados).

No cabeçalho ou legenda, a palavra Tabela ou Figura deverá ter apenas a inicial maiúscula e

deverá estar seguida da respectiva numeração em algarismo arábico, seguida de um ponto e em

negrito (conforme os exemplos).

A largura das tabelas e figuras não poderá ultrapassar a configuração das margens esquerda

e direita do texto. Tabelas deverão estar configurados em espaçamento simples. O texto das tabelas
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deverá ser em fonte Times New Roman com tamanho mínimo 9 e máximo 12. Tabelas não deverão

apresentar linhas verticais separando as colunas. 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS

Seguir as mesmas regras já apresentadas para os itens Introdução e Referencial  Teórico,

como por exemplo:

4.1 Local do experimento

O  item  materiais  e  métodos  pode  também  ser  subdividido  em  subitens,  conforme  a

necessidade e a característica do trabalho de dissertação desenvolvido.

4.2 Material experimental

espaço

Descrever  sobre  o  subitem  apresentado,  seguindo  as  normas  já  mencionadas,  podendo

utilizar Tabelas e Figuras, conforme a necessidade.

espaço

4.3 Avaliações...

espaço

Descrever ................

espaço

4.4 Análises estatísticas ...

espaço

Descrever ...............

espaço

4.5 Etc...

 

5 CRONOGRAMA

O cronograma deverá ser planejado para os 24 meses do mestrado, contando a partir  de

março de 2017 a, no máximo, fevereiro de 2019. Deverá ser apresentado na forma de tabela,

conforme exemplo a seguir:

ATIVIDADE 2017 2018 2019
A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J

Revisão de Literatura x x x x
Preparo das sementes x x
Dessecação da área 
experimental

x x

Marcação das parcelas x x
Semeadura dos 
experimentos

x x

Condução dos x x x x x x x
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experimentos no campo 
(tratos culturais)
Coleta de dados e 
avaliações

x x x x x

Tabulação dos dados x x x x x
Análises estatísticas x x
Preparo do artigo x x x
Preparo da dissertação x x x
Defesa da dissertação x
etc

Observação: o cronograma deve ser bem detalhado e preciso. Este cronograma será utilizado

para a avaliação anual das atividades realizadas pelos docentes.

 

6 EQUIPE

Relacionar as pessoas que efetivamente vão colaborar no desenvolvimento do projeto, como

orientador,  co-orientador,  colegas  de  mestrado,  alunos  da  graduação,  demais  pesquisadores  da

UNICENTRO ou de outras instituições, etc...

Fulano de Tal, Mestrando em Agronomia – UNICENTRO

Prof. Dr. Beltrano de Tal, Departamento de Solos – UFPR

Dr. Ciclano de Tal, Pesquisador Embrapa Florestas

Capistrano de Tal, Acadêmico de Agronomia – UNICENTRO

 

7 DIFUSÃO DE TECNOLOGIA

Relacionar  os meios e formas pretendidos para a divulgação dos resultados obtidos,  por

exemplo:

 Dissertação de Mestrado em Agronomia, apresentada e defendida na UNICENTRO;

 Publicação de artigos em periódicos (quais periódicos?),

 Publicação de comunicações em anais de eventos (Congressos, Simpósios, etc..., quais?);

 Apresentação de trabalhos em eventos (Congressos, Simpósios, etc..., quais?).

 Etc...

  

8 ORÇAMENTO

O orçamento deverá ser apresentado conforme modelo a seguir:

Quantidade Unidade Item Valor unitário

(R$)

Valor total

(R$)
Material permanente
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1 un Microscópio ocular 3.800,00 3.800,00

1 un Microscópio estereoscópio 3.200,00 3.200,00

1 un Estufa incubadora de crescimento 
tipo BOD

4.400,00 4.400,00

1 un Computador. Processador 
Pentium IV® 

2.500,00 2.500,00

1 un Impressora 500,00 500,00

1 un Germinador de sementes 4.600,00 4.600,00

1 un Estufa de secagem com circulação
forçada de ar

7.500,00 7.500,00

1 Equipamento de irrigação por 
gotejamento

7.300,00

Etc...

  Etc...

Material de consumo

1 g Regulador de crescimento BAP

200 un Vasos de polietileno.

10 sc Substrato comercial para mudas

2 un Cartucho de tinta ......

10 un Caneta para retroprojetor.....

250 kg Adubo NPK 04-14-08

Etc...

TOTAL

 

9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Devem ser obedecidas as normas apresentadas em sala de aula
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