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O IFS através do Departamento de Pós-Graduação torna público para conhecimento 

dos interessados a presente ERRATA ao Edital de seleção do Minter PRODEMA UFPB/IFS. 

 
ERRATA 

 
Item 4 letra e), onde se lê:  
Prova escrita de língua estrangeira (Inglês ou Espanhol – Etapa Eliminatória, nota mínima 

7,0) elaborada e corrigida por professores do IFS, constando de interpretação e/ou tradução 

de texto com consulta a dicionário impresso. A prova terá duração de 3 horas com início às 

9:00h e término às 12:00h e será realizada no Campus Aracaju do IFS (os candidatos que 

comprovarem proficiência em inglês ou espanhol, com nota, serão isentos desta etapa) – 

01/03/2015; 

 
Leia-se: 
Prova escrita de língua estrangeira (Inglês ou Espanhol – Etapa Eliminatória, nota mínima 

70,0) elaborada e corrigida por professores do IFS, constando de interpretação e/ou tradução 

de texto com consulta a dicionário impresso. A prova terá duração de 3 horas com início às 

9:00h e término às 12:00h e será realizada no Campus Aracaju do IFS (os candidatos que 

comprovarem proficiência em inglês ou espanhol, com nota, serão isentos desta etapa) – 

01/03/2015; 

 
Item 4 letra j), onde se lê:  
Entrevista individual, com apresentação e defesa do projeto (Etapa Eliminatória – Nota 

Mínima 7,0; a mesma será filmada e gravada), realizada no PRONATEC (Rua Francisco 

Portugal, 150, Bairro Salgado Filho – 09/03 a 13/03/2015;  

 
Leia-se: 



                                           
 
 

Entrevista individual, com apresentação e defesa do projeto (Etapa Eliminatória – Nota 

Mínima 70,0; a mesma será filmada e gravada), realizada no PRONATEC (Rua Francisco 

Portugal, 150, Bairro Salgado Filho – 09/03 a 13/03/2015;  

 
Item 6 letra b), onde se lê:  
Avaliação do Projeto (AP) 

i. Contribuição para o desenvolvimento científico e/ou tecnológico, considerando a 

importância e aplicação para o desenvolvimento da região: demonstração de 

atendimento de demanda sócio-econômica-ambiental relevante para a região; 

ii. Qualidade técnica do projeto: pertinência da proposta à linha de orientação 

pleiteada, clareza da definição do problema e objetivos; adequação 

metodológica; adequação cronológica;  

iii. Originalidade: caráter inédito e inovador do projeto; 

iv. Relevância do Tema: Importância do assunto para a área do conhecimento; 

v. Viabilidade de execução do projeto. 

 

Leia-se: 
Avaliação do Projeto (AP) 

i. Contribuição para o desenvolvimento científico e/ou tecnológico, considerando a 

importância e aplicação para o desenvolvimento da região: demonstração de 

atendimento de demanda sócio-econômica-ambiental relevante para a região – 

25 pontos; 

ii. Qualidade técnica do projeto: pertinência da proposta à linha de orientação 

pleiteada, clareza da definição do problema e objetivos; adequação 

metodológica; adequação cronológica – 25 pontos;  

iii. Originalidade: caráter inédito e inovador do projeto cronológica – 10 pontos; 

iv. Relevância do Tema: Importância do assunto para a área do conhecimento – 20 

pontos; 

v. Viabilidade de execução do projeto – 20 pontos; 

 
Item 6 letra c), onde se lê:  
Análise do Currículo Lattes (ACL) 



                                           
 
 

 

Leia-se: 
Análise do Currículo Lattes (ACL) 

A Etapa de avaliação do Curriculum Lattes será realizada de acordo com o Quadro 1. 

 
Item 6 letra d), onde se lê:  

i. Estrutura de apresentação (opção em Power Point/Outros) – 1,0 ponto; 

ii. Contribuição do projeto de pesquisa para as Ciências Ambientais – 2,0 pontos; 

iii. Objetividade e exequibilidade – 3,0 pontos; 

iv. Domínio dos aspectos teórico-metodológicos – 4,0 pontos. 

 

Leia-se: 
i. Estrutura de apresentação (opção em Power Point/Outros) – 10,0 pontos; 

ii. Contribuição do projeto de pesquisa para as Ciências Ambientais – 20,0 pontos; 

iii. Objetividade e exequibilidade – 30,0 pontos; 

iv. Domínio dos aspectos teórico-metodológicos – 40,0 pontos. 



                                           
 
 

 
Ao fim do Anexo I, incluir: 

ANEXO II – FORMULÁRIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
1ª Via – PROPEX 

 
RECURSO – EDITAL Nº 02/2015 DEPARTAMENTO DE PÓS-

GRADUAÇÃO/PROPEX/IFS – MINTER UFPB/IFS – PRODEMA/2015 
 Título do Programa/Projeto: 

Nome do Professor ou Técnico-administrativo Orientador: 

Matrícula-SIAPE: Campus:  

RG: CPF: Fone: 
FUNDAMENTO: 

Aracaju,                 /          / 2014 Assinatura do Orientador: 

RECEBIDO:          /         / 
2014 

Assinatura PROPEX: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2ª via – CANDIDATO 

RECURSO – EDITAL Nº 02/2015 DEPARTAMENTO DE PÓS-
GRADUAÇÃO/PROPEX/IFS – MINTER UFPB/IFS – PRODEMA/2015 

Título do Projeto: 

Nome do Professor ou Técnico-administrativo Orientador: 

Matrícula-SIAPE: Campus:  

RG: CPF: Fone: 

RECEBIDO:            /          / 
2014 

Assinatura PROPEX: 

 
 

 


