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EDITAL Nº 27 / 2018 – IFC – Campus Rio do Sul

PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO
SENSU EM AGRONOMIA: SISTEMAS AGRÍCOLAS REGIONAIS

O Diretor-Geral do Campus Rio do Sul do Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia Catarinense/IFC – Campus Rio do Sul, por meio da Diretoria de

Desenvolvimento  Educacional,  e  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  torna  público  o

presente  Edital,  contendo  as  normas  referentes  ao  processo  seletivo  de  2018,  do

EDITAL Nº 27 /  2018 – IFC –  Campus Rio  do Sul,  com as  características  que se

seguem:

1. APRESENTAÇÃO

Processo Seletivo para Preenchimento de vagas no Curso de Pós-graduação Lato Sensu

em Agronomia: Sistemas Agrícolas Regionais pelo presente Edital, o Instituto Federal

Catarinense torna público que estarão abertas de 16 de julho a 10 de agosto de 2018 as

inscrições para o processo de seleção de candidatos referente ao preenchimento de 17

vagas no curso de Pós-graduação em Agronomia: Sistemas Agrícolas Regionais,  em

nível de especialização, oferecido gratuitamente pelo IFC Campus Rio do Sul. Serão

ofertadas vagas para atendimento das políticas de acessibilidade.

2. DO CURSO

Identificação: Pós-graduação em Agronomia: Sistemas Agrícolas Regionais

Nível: Especialização (Lato Sensu)

Titulação: O egresso obterá Certificado de Especialista em Agronomia com ênfase em

Sistemas Agrícolas Regionais

Carga horária total: 360 horas

Área de Conhecimento: Agronomia

Público-alvo: Graduados em Agronomia ou em cursos superiores certificados na área de

Ciências Agrárias.
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Número de vagas ampla concorrência: 14 (quatorze)

Número de vagas acessibilidade: 3 (três)

Número total de vagas: 17 (dezessete)

3. DOS OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GERAL: 

Capacitar  profissionais  da  área  de  Ciências  Agrárias  para  atuarem  de  maneira

sustentável  nos  sistemas  de  produção da  Região  do Alto  vale  do  Itajaí,  focando os

cultivos  de  cereais  (milho  e  arroz),  horticultura  (olerícolas  e  frutíferas)  e  sistemas

integrados de produção.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Proporcionar aos profissionais uma sólida formação sobre os sistemas regionais

de produção agrícola, permitindo a identificação das potencialidades e desafios

de cada cultivo;

 Atualizar os estudantes em áreas básicas da atuação profissional como, experi-

mentação agrícola, fisiologia da produção e gestão do agronegócio;

 Propiciar uma atualização em ciências do solo, focando as potencialidades e de-

safios referentes a região do Alto Vale do Itajaí;

 Capacitar os estudantes quanto ao uso racional de energia e água na agricultura;

 Consolidar a formação acadêmica relacionada ao manejo fitossanitário nos siste-

mas de produção regional, focando o manejo integrado e o uso racional de de-

fensivos agrícolas;

 Promover a atualização profissional em produção vegetal, focando os sistemas

regionais de produção, como por exemplo, cereais, hortaliças e fruticultura;

 Apresentar os sistemas regionais de produção como uma atividade geradora de

renda e mão de obra, e que contribui para a melhoria do cenário socioeconômico

da região do Alto Vale do Itajaí, SC.

4. DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO

As áreas de atuação dos egressos serão focadas em Sistemas Agrícolas Regionais, com

                                   



Estrada do Redentor, 5665 - Cx. Postal 441

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal Catarinense

ênfase nas grandes áreas: produção de arroz irrigado e milho, produção de hortaliças no

Alto  Vale  do  Itajaí,  produção  de  frutíferas  no  Alto  Vale  do  Itajaí  e  Integração

aquicultura-produção agrícola.

5. DOS MÓDULOS CURRICULARES

Matriz
Curricular
Agronomia:

sistemas
agrícolas
regionais

Módulo
Carga horária por semestre Carga horária total

1° 2° 3° Horas Créditos

MI – Base 96 - - 96

MII – Solos 48 - - 48

MIII – Estruturas e
Gestão de Sistemas

24 - - 24

MIV –
Fitossanidade

- 72 - 72

MV – Produção
vegetal

- 36 - 36

MVI –Seminários,
Pesquisa e TC

24 24 36 84

Horas semestre 192 132 36 360

Horas total 360 h

MÓDULO I – BASE (96 HORAS)

 Metodologia de Pesquisa e ensino superior (24 h). 

 Experimentação aplicada a produção vegetal (12 h).

 Fisiologia da Produção (24 h).

 Relação solo, planta e atmosfera (12 h).

 Gestão de Sistemas de Produção Agrícola (24 h).

MÓDULO II – SOLOS (48 HORAS)

 Física do solo (12 h).

 Química e Fertilidade do solo (12 h).

 Manejo sustentável do solo e água (24 h).

MÓDULO III – ESTRUTURAS E GESTÃO DE SISTEMAS (24 HORAS)
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 Sistemas de irrigação (12 h).

 Uso racional da energia em sistemas mecanizados (12 h).

MÓDULO IV – FITOSSANIDADE (72 HORAS)

 Manejo de Plantas Daninhas (12 h).

 Entomologia Agrícola (24 h).

 Manejo de Doenças (24 h).

 Manejo Fitossanitário em Sistemas Agroecológicos (12 h).

MÓDULO V – PRODUÇÃO VEGETAL (36 HORAS)

Produção Vegetal (36 h). O aluno deve optar por:

 Atualizações  em cultivo das principais  espécies olerícolas  cultivadas  no Alto

Vale do Itajaí (36 h). 

 Fruticultura no Alto Vale do Itajaí (36 h). 

 Atualizações em cultivo de arroz irrigado e milho (36 h). 

 Sistemas Integrados de Produção para Alto Vale do Itajaí (36 h).

MÓDULO VI – SEMINÁRIOS, PESQUISA E TRABALHO DE CONCLUSÃO

(84 H)

 Seminário de Integração (8 h Semestre I e 8 h Semestre II). 

 Pesquisa (16 h Semestre I e 16 h Semestre II). Professor Orientador

 Trabalho de Conclusão (36 h Semestre III). Professor Orientador

6. DA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR

O curso deve ser concluído em até 18 meses incluindo a entrega e submissão do Artigo

Científico. A entrega deste artigo poderá ocorrer a partir do término do quinto módulo,

com um prazo máximo de 18 meses.

7. DO REGIME DE FUNCIONAMENTO
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7.1. O curso será oferecido em módulos, com início e fim de cada módulo conforme a

sequência observada na sua organização curricular;

7.2. As aulas serão oferecidas na sexta-feira (noturno) e sábado (matutino e vespertino)

nas unidades tecnológica ou urbana na sexta-feira e nas unidades sede e urbana, aos

sábados, conforme a necessidade de cada disciplina.

8. DO PERÍODO, LOCAL E DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO.

Período: 16 de julho a 10 de agosto de 2018.

Local: Via Portal SIGAA (https://sig.ifc.edu.br/sigaa/public/home.jsf).

Documentos Necessários: Ficha de inscrição preenchida (Modelo em anexo 1)

 Fotocópia do RG, CPF;

 Fotocópia autenticada do diploma de curso superior (Área de ciências agrárias);

 Fotocópia autenticada do histórico escolar da graduação;

 Currículo Lattes atualizado (http://lattes.cnpq.br), com cópias dos documentos

comprobatórios (certificados, declarações, comprovações de trabalhos publica-

dos e/ou projetos realizados etc).

9. DA SELEÇÃO

O Processo Seletivo  será conduzido por  uma comissão  formada por  professores  do

curso de Especialização do IFC - Campus Rio do Sul, designada especialmente para

esse fim. O Processo Seletivo consistirá de três etapas: i) A média global do histórico

escolar do curso de graduação, ii) Pontuação obtida pelo candidato após a análise do

currículo Lattes,  a pontuação obtida com base nos critérios da tabela  seguinte e  iii)

Entrevista  do  candidato  que  será  arguido  sobre  o  perfil  profissional,  capacidade

intelectual e motivação.

Item Descrição Pontos Pontuação máxima
1 Diploma  curso  superior  em

Agronomia

3,0 pontos 3,0 pontos

Diploma  em curso  superior  em

outras  áreas  das  Ciências

Agrária

2,0 pontos
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2 Artigo  publicado  em  periódico

indexado

1,0  ponto  por

artigo

2,0 pontos

3 Resumo  publicado  em  evento

internacional ou nacional

0,25  ponto  por

resumo

1,0 ponto

Resumo  publicado  em  evento

estadual ou regional

0,1  ponto  por

resumo
4 Bolsista em projeto de pesquisa

ou extensão

0,5  ponto  por

projeto

1,0 ponto

5 Participação em Congresso 0,25  ponto  por

evento

1,0 ponto

6 Experiência Profissional na área

de Ciências Agrárias

0,25  ponto  a

cada 6 meses de

experiência. 

2,0 pontos

Máxima pontuação possível 10,0 pontos

A pontuação do candidato consistirá da média aritmética ente o coeficiente global do

histórico escolar da graduação, pontuação obtida no curriculum Lattes e da entrevista,

conforme a equação abaixo:

M é d i a  d o   c and ida t o=  
(M é d ia  d a s  n o ta s  d o  h i s t ó r i c o  e s co l ar  g r aduaç ão+P ont ua çã o  C u rr i c u lum   La t t e s+Ent r e v i st a)

3

A média do candidato será utilizada como critério de classificação dos candidatos, não

tendo função eliminatória.

A partir  da média do candidato e das informações contidas na ficha de inscrição,  a

comissão de seleção realizará a distribuição dos candidatos entre os orientadores. 

A avaliação da média global do histórico escolar do curso de graduação e a pontuação

do currículo Lattes será realizada nos dias 13 e 14 de agosto de 2018.

A entrevista será realizada no dia 17 de agosto de 2018 na Unidade Sede no Instituto

Federal  Catarinense  Campus  Rio  do  Sul.  O  local  e  horário  das  entrevistas  será

divulgado no site institucional (www.ifc-riodosul.edu.br) até o dia 15 de agosto de 2018

às 17h00.

10. DOS RESULTADOS E DA CLASSIFICAÇÃO
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1.1. A divulgação dos resultados da classificação será disponibilizada no hall do prédio

principal da Unidade Sede e no site www.ifc-riodosul.edu.br a partir das 17 horas do dia

20 de agosto de 2018.

1.2. A classificação será divulgada por linha de pesquisa e orientador, e expressa em 2

(duas) casas decimais.

1.3. Recursos  (pedidos  de  revisão)  devem ser  entregues/protocolados  na  Secretaria

Acadêmica do IFC Campus Rio do Sul – Unidade Sede até as 16horas do dia 21 de

agosto de 2018.

1.4. Os recursos serão analisados no dia 23 de Agosto de 2018.

1.5. O resultado final da classificação será disponibilizado no hall do prédio principal da

Unidade Sede e no site  www.ifc-riodosul.edu.br  a partir  das 17 horas do dia  24 de

agosto de 2018.

11. DA MATRÍCULA

1.1. Período de matrícula: 27 e 31 de agosto de 2018.

1.2. Os candidatos classificados deverão comparecer a Secretaria Acadêmica do IFC

Campus Rio do Sul – Unidade Sede, conforme horário de expediente, para efetuar a

matrícula.

1.3. Documentos para matrícula:

a) 02 fotos 3x4 recentes e iguais;

b) Cópia acompanhada de original de RG;

c) Cópia acompanhada de original de CPF;

d) Cópia acompanhada de original de Certidão de nascimento ou casamento;

e) Cópia acompanhada de original de Título de eleitor;

f)  Comprovante  de  quitação  com  a  Justiça  Eleitoral  (disponível  em

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral);

g) Certificado de alistamento militar, de dispensa de Incorporação ou de reservista para

candidatos do sexo masculino;

h) Comprovante de Residência;

i) Cópia acompanhada de original de Diploma de curso superior.

1.4. Os candidatos que não comparecerem até a data final do período de matrícula serão
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considerados desistentes.

1.5. Após o término do período de matrículas, havendo vagas ociosas, será publicado no

site www.ifc-riodosul.edu.br, a segunda chamada desse edital, contendo a relação dos

novos candidatos classificados. 

1.6. Este edital de seleção terá validade para ingresso de candidatos até 60 dias após a

divulgação dos resultados finais.

1.7.  Em até 180 dias após a matrícula,  o aluno deverá entregar uma cópia impressa

(assinada pelo aluno e pelo seu orientador) e arquivo pdf do projeto de pesquisa, que

deve estar vinculado a uma das linhas de pesquisa. O projeto deve incluir introdução e

justificativa,  com referência  à  literatura  fundamental,  objetivos,  material  e  métodos,

cronograma de desenvolvimento, forma de análise dos resultados e resultados esperados

com o desenvolvimento do projeto.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

1.1. Em relação à validade, os resultados do Processo Seletivo, para o qual se abrem

inscrições  nesse Edital,  são válidos  apenas  para o ingresso no segundo semestre  de

2017. Ao se inscrever o candidato aceita de forma irrestrita, as condições contidas nesse

Edital, não podendo argumentar o desconhecimento.

1.2. Caso a quantidade de matrículas seja inferior a 50% (setenta por cento) do número

de  vagas  estabelecidas  nesse  edital,  o  curso  não  será  oferecido,  exceto  se  houver

autorização da Direção-Geral.

1.3. Maiores detalhes sobre o curso podem ser obtidos no Projeto Pedagógico do curso.

1.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso.

1.5. A data  para  o início  regular  das  aulas  referentes  aos  módulos  curriculares  será

divulgada no site do IFC Campus Rio do Sul em www.ifc-riodosul.edu.br.

1.6. O presente edital entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Rio do Sul, 11 de julho de 2018.

Original Assinado
__________________________________

Ricardo Kozoroski Veiga 
 Diretor Geral
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ANEXO 1

LISTA DE ORIENTADORES POR LINHA DE PESQUISA

Linha de pesquisa Orientadores

Ciência do solo e engenharia
agrícola

André da Costa

Fabrício Campos Masiero

João Célio Araújo

Robinson Pires de Oliveira

Sistemas de produção agrícola

Fernando Joly Campos

Isabel Cristina Muller

Paulo José da Fonseca Pires

Flávia Queiroz de Oliveira

Leandro Luiz Marcuzzo

Alexandra Goede de Souza

Cesar Ademar Hermes

Claudio Keske

Denise Fernandes

Gilmar Silvério Rocha

Oscar Emílio Ludtke Harthmann

Giselle Camargo Mendes

Leonardo Neves de Oliveira

Jamille Santos da Silva

Rony da Silva
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ANEXO 2

CORPO DOCENTE

Dra. Alexandra Goede de Souza (Fisiologia vegetal e Pós-colheita)

Dr. André da Costa (Água no sistema solo planta atmosfera)

Dr. Cesar Ademar Hermes (Área: Gestão e Integração aquicultura-agricultura)

Dr. Claudio Keske (Área: Fruticultura)

Dr. Denise Fernandes (Área: Biotecnologia)

Dr. Fabrício Campos Masiero (Área: Mecanização)

Dra. Flávia Queiroz de Oliveira (Área: Agroecologia)

Dr. Fernando Joly Campos (Área: Entomologia agrícola)

Dr. Gilmar Silvério da Rocha (Área: Experimentação e Melhoramento Genético Vegetal)

Dra. Giselle Camargo Mendes (Área: Fisiologia Vegetal)

Dra. Isabel Cristina Mueller (Área: genética)

Dra. Jamille Santos da Silva (Área: Genética e Melhoramento de Plantas)

Dr. João Celio de Araújo (Área: Irrigação)

Dr. Leandro Luiz Marcuzzo (Área: Fitopatologia)

Dr. Leonardo Neves (Área: Meteorologia)

Dr. Paulo José da Fonseca Pires (Área: Metodologia científica e de ensino)

Dr. Oscar Emílio Harthmann (Área: Plantas de lavoura e Sementes)

Dr. Robinson Pires de Oliveira (Área: Olericultura)

Me. Rony da Silva (Área: Olericultura)

Me. Valéria Borges Ribeiro (Área: Gestão)

Dr. Moacir Gubert Tavares (Área: Educação)

                                   


