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-2022

VAGAS REMAI{ESCENTES

MESTRADO PROFISSIONAL
O Magnífico Reitor do Centro UniversitráLrio Cesmac, em cumprimento ao regimento intemo do
Programa de Pós-Graduaçào Stricto Sensu, toma público o pÍesente Edital com as normas do
Processo Seletivo para Admissão, no ano letivo de 2022 (Vagas Remanescentes), do corpo

discente do curso de Mestrado Profissional do Programa de Pós-Garduação em Análise de
Sistemas Ambientais
de

-

PPGASA, recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal

Nível Superior (CAPES)

e reconhecido pela Portaria./MEC

n'

1041 de 09 de setembro de2016.

l. ÁREA DE coNCENTRAÇÃo
Ciências Ambientais.

2. NÚMERO DE VAGAS
8 (oito vagas), para ampla concorrência

3.

LINIIAS DE ATUAÇÁO GESQUISA)
o Linha 1 - Análise Ecosocioambiental

Esta linha de atuação investiga os processos de economia, sociedade e ambiente ligados as ciências

ambientais e, determinantes da degradação associada com a perda da qualidade ambiental e de

vida. Contempla pesquisas sobre padrões de consumo e produção, e sua influência na qualidade
ambiental e nus relaçôes sociais e econômicas. com a caracterizaçào de seus
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são imprescindíveis para estabelecer novas relações entre sociedade -núrurezq garantindo a
preservação ambiental, diante das potencialidades para o desenvolvimento sustentiível da região.

As pesquisas são desenvolvidas principalmenÍe sobre eixos norteadores: Saúde Humana e

Ambiental; Educaçâo Ambiental; Gestão Àmbiental

e

Estudos Emergéticos de

Ecossistemas.

e

Linha 2 - Recursos ambientais e tecnologias
Esta linha de atuação tem por objeto o desenvolvimento e/ou aplicação de tecnologias para a
intervenção ambiental, buscando prevenir, controlar e amenizaÍ impactos ambientais decorrentes

da ação antrópica. Desta forma contribui para a melhoria da qualidade do ambienle, para a
preservação dos seres vivos e da integridade humana. Contribui paÍa um melhor aproveitamento
de resíduos sólidos e dos recursos naturais e para a consolidação de uma sociedade mais equânime,

justa e com possibilidades reais para o desenvolvimento sustentáve1. Nesta linha de atuação as
pesqúsas são desenvolvidas principalrnente sobre eixos norteadores: Química Ambiental;
Mudanças Climáticas; LogisÍica Reversa; Destinação Final e/ou Reuso de Reslduos Sólidos,
Processos Biotecnológicos; Ecossistemas Aquáúicos; Manejo e Restauração de Ambientes

Degradados, Anatomia Ecológica e Avaliação Química de Recursos Vegetais.

4. rNSCRrÇOES

4.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente através da Internet no endereço eletrônico
https://cesmac.edu.b,r/mestrado/mestrado-profissional-em-analise-de-sistemas-ambientais, no
período de 08 a 22 de abril de 2022 (Anexo l).

4.2 Os documentos comprobatórios da inscrição (ver item 6 deste edital), deverão ser enviados

no período de 08 a 22 de abril de 2022,, para a secretaria do programa, através do e-mail
secretaria.strictoscnsu@cesmac.edu.br, em formato digitâl (PDF) informando no assunto do e-

mail: processo seletivo PPGÂSA (Vagas Remanescentes/nome do candidâto.

4.3

A

documentação encaminhada por e-mail será verificada quando do seu recebimento e

avaliada na etapa de homologação das inscrições (ver item 6 deste edital).
Página 2 de
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4.4 E de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato a veracidade das hformações
fornecidas para a inscrição, sendo-lhe atribúdas todas as penalidades jurídicas pertinentes ao
caso.

As informações e documentações fomecidas pelo candidato, no ato da inscrição, não

poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma hipótese ou a qualquer tíhrlo.

4.5 A inscrição no processo de seleç56 implicará no conhecimento e üácita aceitação das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos> não podendo o candidato alegar seu descoohecimento.

5. DO§

5.

I

CAI\IDIDÀTOS

Para inscrição no processo seletivo do Curso de Mestrado Profissional do Programa de Análise

Pós-graduação em Anrflise de Sistemas Ambientais - PPGASA, exige-se graduação realizada em

Instituições de Educação Superior (IES) reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

5.2 Poderão se inscrever também neste processo de seleção alunos concluintes do ultimo semestÍe
dos cursos de graduação em IES reconh€cida pelo MEC, segundo o disposto no item 6.1, alínea

"f'

sendo, neste caso, obrigatória a apresentação de declaração na qual ateste que iriao colar grau

ate

a data da matricula no Curso de Mestrado Profissional Antálise de Sistemas Ambientais,

conforme datas determinadas no Anexo I.

5.3 O candidato concluinte do úIúmo semestre dos cursos de graduação em IES reconhecida pelo

MEC, segundo o disposto no itern 5.1, caso seja aprovado, deverá comprovaÍ
até

a

a conclusão do

curso

data da matrícula no Curso de Mestrado ProÍissional Análise de Sistemas Ambientais

determinada no CÍonograma deste Edital (Anexo 1), sob pena de ser eliminado do certame e
convocado opróximo candidato classificado.

{

r»
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DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO

6.1 Para inscrição no processo seletivo o candidato deverá enviar em formato digital (PDF) para

o

e-mail: secretaria.strictosensu@cesr.nac.edu.br. os seguintes documentos comprobatórios

(escaneados) organizados em dois arqúvos conforme descrição a seguir:

ARQUM I (digitalizado
a) Formulírio de

e em PDF)

inscrição

(obtido através do

no

endereço

eletrônico
https://cesmac.edu.br/mestrado/mestrado-profissional-em-analise-de-sistemas-ambientais);

b)

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 80,00 (oitenta reais),
em boleto gerado no momento da inscrição;

c)
d)
e)

0l(uma) fotografia 3x4 recente;
Certidão de nascimento ou casamenlo

RG, CPF e Título de Eleitor com comprovação da última votação. Para candidato
estrangeiro será solicitada cópia autenticada do passaporte e visto de permanência;

f)

Comprovante de residência (conta de água ou de luz ou telefone fixo/móvel) recente (até

3 meses anteriores à seleção);

g)

Diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação, emitido por IES
recoúecida pelo MEC, contendo a data em que foi efetuada a colagão de grau. Diploma
de Curso de Graduação obtido fora do Brasil com a devida autenticação consular brasileira
e validado pelas autoridades competentes. Para o candidato concluinte do

dos cursos de áreas

afils,

último semestre

será obrigatória a apresentação de declaração na qual ateste que

irá colar grau até a data da matrícula no Curso de Mestrado Profissional Análise

de

Sistemas Ambientais, conforme datas determinadas no Anexo 1.

h)
i)

Histórico escolar do Curso de Graduação emitido por IES reconhecida pelo MEC;

Curriculum vitae gerado da plataforma LATTES/CNPq (http://lattes.cnpq.br/)

e

devidamente documentado com as atividades exercidas nos 5 (cinco) últimos anos. As
cópias dos certificados e documentos comprobatórios constantes no curriculum deverão
estar anexadas, contudo, não necessitam de autenticação. Os documentos comprobatórios
deverão estar organizados seguindo a ordem

descritalo Blema I (Anexo 2 deste edital).
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O8.§; A Comissão de Seleção poderá solicitar

a

apresentação dos documentos originais. Não serão

aceitos outros modelos de curriculum útae.

ARQUTVO 2 (PDF)
Anteprojeto, com no máximo 3 páginas, e de acordo com o modelo disposto no Anexo 3 deste
edital. O anteprojeto deverá abordm uma das

liúas

de atuação do PPGASA (ver item 3 desÍe

Edital).

6.2 Todos os documentos listados no item 6.1 deste edital deveÍão estar na ordem estabelecida no

referido item, e identificados como ARQUIVO 1 e ARQUIVO 2, conforme o descrito no mesmo
item. Nâo serâo âceitos outros formatos de documentação.

63 É de responsabilidade do candidato encaminhar a documentaçâo completa, organizada
e

dentro do prazo conforme este edital. Serão indeferidas as inscrições com documentsção

incompleta irregular, apresentada fora do prazo

e dâ

ordem especificada ou com fotocópias

ilegíveis.

7. PROCESSO SELETTVO

O processo seletivo seá realizado em quatro etapas, conforme calendário e honário,

no

cronograma (Anexo 1).

1' ETAPA (Eliminatória) Diz respeito a homologação das inscrições. Caso o candidato
não atenda ao estabelecido no item 6 deste edital estará eliminado do certame. Dessa
forma, o candidato não poderá avançaÍ para as outras etapas.

2' ETAPA (Classificatória): (peso 4) Diz respeito
sua qualidade

(zero a dez).

1mérito

conforme o BaÍema

a

avaliação do antepÍojeto em frrnção de

I @ny\Sera

,)
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ETAPÀ (Classificatória): (peso 3) Diz respeito

À/iol.a de t;5i€mút

a entrevista onde ocorrerá a avaliação das

motivações, competências e pré-requisitos do candidato em cumprir o plano de trabalho
do Mestrado Profissional Aniilise de Sistemas Ambientais. Será atribuída nota de 0 a 10
(zero a dez).
Por ocasião da pandemia do corona vírus (COVID

finalidade exclusiva de avaliação durante

o

-

19) a entrevista seÍá online e gravada, com a

processo seletivo. Serâ realizada por meio da

plataforma digital. O link para entrada na sala será enviado por e-mail um dia antes da data prevista

da prova. Fica estabelecido que

o

candidato

é

responsável por providenciar

o meio de

comunicação on Jine e por gararrtir banda de intemet com velocidade compatível para emissão de
som e imagem em tempo real. Fica, aioda, a cargo do candidato a responsabilidade de testar a
conexão com a Secretaria do Programa, quando solicitado. O Programa não se responsabilizará
por problemas na conexão poÍ parte do candidato. Em caso de falha na comunicação onJine por

parte do PPGASA, será remarcado novo horário, obedecendo o peÍíodo de dilTrlgação dos
resultados

A entrevista

sera realizada em ordem alfabética em função dos nomes dos candidatos que

tiveram a inscrição homologada e considerando númerc de hscritos. O cronograma preliminar
com a ordem das entrevistas será divulgado junto a lista de homologação de inscrição no site do
Programa;

>

4' ETAPA (Classificatória):

Anrí,Iise do currículo segundo Barema

I

(peso 3)

-

Anexo 2. Seú

atribuída nota de 0 a 10 (zero a dez).

Observações:
a) O resultado da 1" etapa deste certame será divulgada conforme disposto no Anexo

I;

b) Eventuais alterações nesta ordem poderão ser solicitadas à Comissão de Seleção, que avaliará
o pleito;

c)

A ausência do candidato ou de qualquer item referente a qualquer uma das etapas da
seleção

d)A

implicará em sua desclassificação automática do processo seletivo;

divulgação

do resultado Íinal será feita pela publicagão no

endereço eletrônico

https://cesmac.edu.br/mesúado/mestrado-profissional2elalis(e-sistemas-ambientais.;
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a Comissão de Seleção será realizada pelo envio de mensagens para o

endeÍeço eletÍônico: secretaria.strictosensu@.lesmqr.gdu.bI.

8. REST]LTADO

8.1 O Resultado Final (nota final) do processo seletivo seú exprcsso pela média ponderada das
notas atribuídas em cada uma das etapas, conforme os seguintes pesos: avaliação do anteprojeto
(peso 4), entrevista @eso 3) e anáIise do

Cuticulum Vitae

Qrcso 3). Serão aprovados os 8

(oito)

candidatos que obtiverem as maiores pontuações no processo seletivo. Tais resultados serão
divulgados nos prazos descritos no Anexo I.

8.2 Os 08 (oito) primeiros candidatos classificados estarão âptos à matrícula de acordo com
o cronoÍírama eonstante no Anexo

I

8.3 No caso de eventuais empates terá prioridade o candidato que tiver obtido a maior nota,
sucessivamente, no anteprojeto, entrevista e análise do Curriculum Yitae. Caso ainda persista o
empate o próximo critério adotado seú maior idade.

8.4

A divulgação do resultado final ocorrení em seção pública e seú objeto

endereço eletrônico

de publicação no

https://cesmac.edu.br/mestrado/mestrado-profissional-em-analise-

desistemas-ambientais.

9. RECURSOS

9,1 Após a divulgação do resultado final, em data prevista no cronograma, constante no Anexo I,
caberá recurso de nulidade (de quesito) ou de recontagem (de pontos ou da média) referente à (s)
etapa (s) solicrtada (s) pe lo candidato, devidamente

fundamentadogg+razo descrito no Anero I.

))\
)
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9.2 O recurso deverá ser encaminhado unicamente à Comissão de Seleção e protocolado

diretamente pelo e-mail (secretaria.strictosensu@cesmac.edu.br). Após o prazo estabelecido
no Anexo I, o recurso não terá mais efeito para fins de apreciação ou deferimento por parte desta
Comissão de Seleção.

9.3 Para cada recurso (de nulidade ou de recontagem) deverá ser feito um documento individual
no qual deverão constar os termos que fundamentam a solicitação.

9.4 Não será disponibilizado, a qualquer candidato, neúum documento de uso específico da
Comissão de Seleção para o processo de avaliação, tenha este recursado ou não.

10.

MATRÍCULA

10.1 Após a divulgação do resultado final (Anexo

I), o candidato aprovado deverá realizar

matrícula no período estabelecido no cronograma (Anexo I), dirigindo-se Secretana Stricto Sensu
localizada no Campus IV do Centro Universitiinio Cesmac, EdiÍicio Professor Elias Passos

- CEP 57051-530

Tenório, Rua Prof. Ângelo Neto, 51, Maceió, AL

(3),

Fo.t" (52) 3215.5021

/

3215-51 10. Para tanto, deverá obedecer aos seguintes passos:

a) verifrcar o dia e honírio da matrícula (Anexo I);
b) entregar

0l

(uma) fotografia 3x4 recente;

c) preencher e assinaÍ o contrato de prestâção de serviços educacionais

eo

termo de compromisso

de dedicação ao mestrado;

d) apresentar o comprovante original de pagamento da primeira parcela do Mestrado, exceto paÍa
candidatos Egressos de Iniciação CientíÍica do Cesmac, conforrne caracterizado no item 8, que
serão bolsistas do Programa de Bolsas de Pós-Graduaçáo Stricto Sensu do Cesmac.

10.2 No caso de não cumprimento do prazo de matrícula estabelecido neste edital pelo candidato

aprovado, este seú considerado desistente. Desta feita, será
Página
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classificado para matricular-se. Essa sistemática será adotada até que sejam preenchidas as 08
(oito) vagas disponibilizadas nesse Edital.

10.3

A matrícula dos convocados

acontecerá na Secretaria Stricto Sensu do Cesmac em dia e

horiírio específicos (Anexo I).

10.4 O investimento Íinanceiro do curso informado pela Secretaria do Mestrado será parcelado
em até 36 (trinta e seis) parcelas conforme valores definidos no contrato de prestação de serviços,

assinado no ato da rcalizaçào da matrícula. Para maiores informações fazer contato via e-mail:
secretalia.strict D9!§t!@q smac.eciu.br ou pelo telefone: (82) 3215-5021ou 3215-5110.

10.5 Os 08 (oito) candidatos aprovados neste certame, poderão gozar de 200á de desconto de
incentivo de formação/qualificação profissional nas parcelas de investimento Íinanceiro do curso,
concedido de forma volunt íria pela IES, desde que pagas com pontualidade.

10.6 Os docentes e funcioniírios da FEJAL/Cesmac poderão gozar de desconto de incentivo de

formação/qualificação profissional nas parcelas do investimento financeiro do curso, concedido
de forma voluntríria pela IES, desde que, pagas com pontuâlidade, obrigatoriamente, através de
desconto em folha de pagamento.

10.7 A partir do

1o

dia após o vencimento, as mensalidades serão pagas na sua integralidade, com

a incidência de mu/rla de

2o/o

(dois por cento)

e

juros de l% (um por cenlo) ao mês.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

11.1 E de responsabilidade do candidato ter ciência das informações contidas neste Edital, bem

como dos cronogÍÉrmas e de quaisquer alteragões durante a vigência da seleção, as quais serão

disponibilizadas

no

endereço

eletrônico

profissionalem-analise-de-sistemas-ambientais. I
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11.2 A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao pÍesente Edital. O

valor pago como taxa de inscrição não sem devolvido nem transferido, sob neúuma hipótese.

11.3 Será eliminado do processo seletivo: o candidato que não obtiver a homologação de sua
inscrição ou deixar de comparecer a qualquer etapa (item 7); que não obedecer ao Cronograma

(Anexo I); que enviar currículo fora da plataforma LATTES/CNPq; que enviar documentação fora
da formatação e do prazo; e que enviar documentação comprobatória incompleta

11.4 Casos omissos e situações não previstas no presente Edital serão decididos pela Comissão de

Seleção do Curso de Mestrado Profissional em Análise de Sistemas Ambientais do Centro
Universitrário Cesmac em caníter irrecorrível.

11.5 Fica eleito o foro da Cidade de Maceió, com exclusão e renúncia a qualquer outro, por mais

privilegiado que sej4 para dirimir questões oriundas do presente Processo Seletivo11.6 Este Edital entra em

ügoÍ

na data de sua publicação, revogadas as disposições em conü{irio.

Maceió,08 de abril de2O22.

Cenúro Universitário Cesmac

Dr. Joáo Rodrigues

Prof. Dr. Douglas

enório Vice-Reitor do Centro Universitário Cesmac
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ANEXO I CRONOGRAMA
Descrição

Datas

Hord.rios
(l)

08104t2022

Inscrições

Online

a

22tO4n022
08t04t2022

Envio an /ine da documentação para

r secretaria

(2)

Online

a
22t0412022

Q)

l" ETAPA (Homologaçâo das

(l)

2sto4t2022

Online

Inscrições)
2"

ETAPA (Anteprojeto)

26t04D022

3'ETAPA @ntreüsta)

27t04t2022

{'

27t04t2022

ETAPA (Análise currículo)

Resultado preliminar

Online trl

A partir das 13h

27t04t2022

(2t

2710412022

Recursos

t

28t04t2022
Resultado Final

Após as 13h
(l)

29t04D022
(4)

03105D022 a

Matrícula dos aprovados

Online

th

às 12h e das

l3h

às 17h

05t0sa02
lnício das aulas

(l )
mrll

(2)
t3)
i4)
Passos

06t05t2022

A paÉir das 8h

Via site: https://www.cesmac.edu.br/meslrado/mestrado-profissionâl-üralise-de-sistemas-ambientais

ou vis G.

secretaria.strictosensulAlcesmac.edu.br

Plataforma digital a ser divulgada
Secretaria Striclo Sensu localizada no Campus

Tenório,Rua

kof.

Ángelo Neto, SÂI, Maceió, AL

Mo
-

Cetrtro Universitário Cesmac, Ediffcio Professor Etias
CEP 57051-530 rNão é necessária a presencia dos candidatos.
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ANEXO

TITULACAO

1

Âúividades

Potrtuação

Média do Histórico Escolar

Valor
absoluto

Mestrado Profissional ou Acadêmico recoúecido pela CAPES

l0 / curso

Especialização ou Residência (360 horas)

3

Aperfeiçoami nto compl:to (l 80 horas)

0,5 / curso

/ curso

TOTAL
PESO

2.

1

EXPERIÊN CIA PROFISSIONAL
Atividades

Pontuação

Docência em pós-gradurção

0,75

Docência em ensino superior (graduação)

),5 / semestre

Docência em ensino fundamental e/ou médio

0,25

/ semestre

/ semestre

Orientador ou supervisor de Estágio supervisionado (mínimo 75 C,25 I estágio
horas)

Atividade profissional (Exceto docência)

1,5 / ano

Aprovação em concurso público publicado em Dirlrio Ofrcial

0,1 / aprovação

TOTAL
PESO 2

l. ATIVIDADES DE
Atiüdades a partir de 2015

Pontuâção

em projetos de pesqúsa em Iniciação Científica

t,5 / projeto

em projetos de pesquisa em IC como voluntiirio

t i projeto

dc alunos: d: Trabalho de Conclusão de Curso,
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bolsistas ou voluntiirio de Iniciação Científica e de

TCC

Especialização
Coorientação de alunos: de Trabalho de Conclusão de Curso,
bolsistas ou

volun!írio

de Iniciação Científica e de

1

/ projeto ou

ICC

Especialização
Coordenador de Projeto de Pesquisa, financiado por agência
de fomento, categoria auxílio à pesqúsa

3/

projeto

TOTAL
PESO 2

4.

O ACÂDEMICA
produzido a partir de 2015

Pontuação

ou aceite de trabalhos completos em periódicos

10

/ publicação

ou aceite de trabalhos completos em periódicos

3

/ publicação

ou aceite de trabalhos completos em periódicos

5

/ publicação

J

/ livro

2

/ capitulo

83, 84 ou 85
de

liwo (com ISBN)

de capítulo de

livro (com ISBN)

licação de trabalhos em anais de congressos intemacionais

1,5

I

publicação

licação de trabalhos em anais de congressos nacionais (com

I / publicação

,5 / periódico

de corpo editorial em periódico intemacional

I

de corpo editorial em periódico nacional

t / periódico

de prrriódico inlemacional

t i periódico

de periódico nacional

),5 / periódico
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Prêmio científico (congresso, láurea)

),2 / prêmio

Apresentação em congressos intemacionais (painel e/ou oral)

),5 /
lpresentação

Apresentâção em congressos nacionais (painel e/ou oral)

0,2

/

apresentação

TOTAL
PESO 3

5.

ATIVIDADES DE EXTENSAO
frabalho produzido a paúir de 2015

Ponúuação

Coordenação em projeto de extensão

I / projeto

Participação em projeto de extensão como aluno bolsista ou

J.5

/ semestre

yoluntiirio
Monitoria de disciplina

),5 / disciplina

Curso de curta duração ministrado (mínimo de 4h por curso)

0,5 / curso

Curso de longa duação ministrado (mínimo de 20h por curso)

0,8 / curso

Comissão organizadora de eventos científicos

0,3 / evento

Conclusão de curso de atualização ou aperfeiçoamento (mínimo 0,3 / curso
40 horas)

Participação em bancas examinadoras de trabalhos de conclusão 0,2 I banca
Íe curso (Graduação e Especialização)
Participação em congressos e simpósios (ouvinte)

0,1 / atividade

Participação em cursos ,le curta ou longa duração (ouvinte)

0,1 / curso

TOTAL

PESO2

]

i

TOTAL
GERAL
-À
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I'aixa da Média Ponderada de Pontos do
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Página 15 de 12

Nota AÍibuída

CESilíAC
..s

âw

,,:sl{ê Cr !islfírü5

:r}-i:r:rú
_ii'.r ll fr, LbÉcii ii§ :i.!i:il.:ll a?r:l

.:: .:::.!-i:i

.:: t?:::rtri:

eLxGr;:r!!r: iBÊ1:a:": ?r

Anexo 3
ROTETRO PARA ELABORAçAO DO ANTE-PROJETO DE PESQU|SA
O ante-projeto deverá ter, no máximo, trés páginas, digitadas em fonte Times New Roman, tamanho 12 e
espaçamento simples.
O que é um Ante-projoto de Pêaquisa?

Entende-se pot Ante-projeto de Pesquisa uma exposiÇão conceitual que seja capaz de expressar o
planejamento inicial de uma dissertaÉo e que apresente @m clãreza:
i. A êspecificaÉo temática de certo tipo de fato ou assunto, vinculado a uma das linhas de pesquisa do
Programa (ver item 3 deste edital); ii. A localizagâo clara de um problema para
análise, derivado do objeto selecionado,
Uma justificativa, que seja capaz de contextualizar ou de descrever uma trajetória desse objeto no
campo dos estudos em biotecnologia em saúde humana ou animal;
iv. Alguns objetivos que possam ser alcançados com a pesquisa; Uma formulação que demonstre, por
pârte do(a) candidato(a), o domÍnio de categorias conceituais, na área em que a pêsquisa será
desenvolvida.

iii.

MODELO:

Nome do(a) candidato(a):

Efiail:
Tê1.

Contato:

(

)

Po$ívêl OÍlentado(a):
Linha de atuação do PPGASA (somontê UMA):
( ) Análise Ecosocioambiental
( ) Recursos ambientais e tecnologias
TÍtulo do proieto:
(O título deve indicar o conteúdo da pesquisa de forma explicita e precisa. Em geral, um titulo destaca um
objeto e algum aspecto de sua caracterização ou de seu comportamento a ser desenvolvido pela análise.)

FoÍmulâÉo do Problêma (máximo de t€s linhas):
[Um problema é aquilo que é destacado como ponto cêntral da pesquisa e para o qual se faz convergir lodo
o processo de análise. Pode ser formulado como indagaÇão de um aspecto da análise a ser desenvolvida
sobre um objeto (pergunta de pesquisa). Pode-se âpresentá-lo também sob a forma de uma afirmativa a ser
discutida e avaliada ao longo da pesquisa (hipótese).1

JustiÍicatlva:
(A justificativa deve conter uma explicaçáo sobre as razÕes da escolha do problema e a rêlevância da pesquisa

a ser desenvolvida. As razÕes podem ser de ordem teórica, fundamentadas na bibliografia consultada, ou
prática, êm têrmos de um objetivo a sêr alcançado ou da soluçáo

d.

"*

proff

se expressa

cEsfÍAc
CENTRO UNIVERSIÁRO

principalmente em termos dê uma lacuna têórica e/ou metodológica idêntificada na área de estudos onde se
insere a proposta de pesquisa.)

Obiotivos:
(Os objetivos devem indicar as metas, gerais e específicas, que o cendidato pretende alcançar com o
desenvolvimento de sua pesquisa.)

Referênclas BibliográÍices:
(As referências bibliográficas devem enumerar somente os textos que foram consultados na elaboraçâo do
Pre-projeto.)

PalavÍaa+have:

1.

2.

v
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CRITÉRIOS DE AVALTAÇÃO PARA O AIITE-PROJETO DE PESQUISA
ASPECTOS

CRITERIOS
Descrição do obieto

Relevância (lientífica ( 1,0)

Relevância científica e socioambiental do projeto
Coerência entre objetivos (Geral e Específico)

Objeti vos ( 1,5)

Relação entre objetivos, tema e problema

Adequação ao tema e aos objetivos
Introdução (3,0)

Dominio de conhecimento sobre o tema
Exposição adequada do problema a ser tÍatado na pesquisa

Justificativa (3,0)

Adequação das fontes propostas

Viabilidade de execução
Palawas-chave (0,5)

Adequação de palal,ras que remetam ao problema abordado
Uso adequado das normas da ABNT

Bibliografra (1,0)

Adequação das referências ao tema, objetivos e propostas

$

