
EDITAL INTERNO DE SELEÇÃO DE DISCENTES VINCULADOS AO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO VEGETAL PARA

PARTICIPAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO “USO DO PODCAST NA

POPULARIZAÇÃO DO AGRO (REGISTRO 404028/2020)”

A Coordenadora do projeto de extensão “ Uso do Podcast na Popularização do Agro” FAZ

SABER que, no período de 25 de janeiro a 05 de fevereiro de 2021, estarão abertas as

inscrições para a seleção de discentes regularmente matriculados no Programa de Pós-

Graduação em Produção Vegetal (PPGPV), de acordo com as normas deste edital. As

inscrições deverão ser feitas EXCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL ENCAMINHANDO A

DOCUMENTAÇÃO COMPLETA PARA O SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO:

silvia.nietsche@gmail.com

I – Das vagas. Serão oferecidas seis (06) vagas para discentes regularmente matriculados no

PPGPV.

II - Dos Requisitos para a Inscrição. Podem se inscrever discentes matriculados nos cursos

de Mestrado ou de Doutorado do PPGPV. O candidato deverá encaminhar

EXCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL (silvia.nietsche@gmail.com), dentro dos prazos

estabelecidos neste edital os seguintes arquivos eletrônicos no formato PDF: a) Formulário de

inscrição e produção na área de extensão e popularização da Ciência e Tecnologia (Anexo

01); b) Curriculo Lattes salvo no formato pdf; e c) Arquivo de áudio gravado pelo candidato

contendo a leitura do texto contido no Anexo 02. A produção na área de extensão e

popularização da Ciência e Tecnologia não precisará ser comprovada, mas deverá estar

registrada no Curriculo Lattes. Inscrições com documentação incompleta e enviada fora do

prazo serão indeferidas e nenhum documento poderá ser anexado após a efetivação da

inscrição.

A homologação das inscrições será realizada por mensagem eletrônica atestando o

recebimento dos documentos obrigatórios de inscrição (Anexo 01, Curriculo Lattes e

arquivo de áudio).

mailto:silvia.nietsche@gmail.com


III - Da Banca Examinadora. A banca examinadora será constituída por todos os membros

do Projeto de Extensão, a saber: professora Silvia Nietsche, professor Alcinei Místico

Azevedo, professor Renato Dourado Maia e a servidora da área de comunicação, Amanda

Lélis.

IV – Do Processo Seletivo. O processo de seleção ocorrerá no período de 08 a 12 de

fevereiro de 2021. Os candidatos serão avaliados quanto produção na área de extensão e

popularização na área de Ciência e Tecnologia, Anexo 01 (60 pontos) e avaliação do arquivo

de áudio (40 pontos).

V - Do Resultado Final. A nota final de cada candidato será obtida pela soma das notas de

cada avaliação. Os candidatos serão ordenados pela sequência decrescente da nota final obtida.

Em caso de empate no resultado, o desempate será feito pelos pontos obtidos na avaliação da

produção na área de Extensão e popularização na área de Ciência e Tecnologia (Anexo 01). O

resultado final, com as respectivas notas atribuídas em cada uma das etapas, será publicado

até o dia 19 de fevereiro de 2021, e os candidatos receberão o resultado via mensagem por

correio eletrônico.

Montes Claros, 25 de janeiro de 2021.

Professora Silvia Nietsche

Coordenadora do Projeto.



EDITAL INTERNO DE SELEÇÃO DE DISCENTES VINCULADOS AO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO VEGETAL PARA
PARTICIPAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO “USO DO PODCAST NA

POPULARIZAÇÃO DO AGRO (REGISTRO 404028/2020)

ANEXO 1 – Ficha de inscrição e produção na área de extensão e popularização na área de
Ciência e Tecnologia

(arquivo em formato .doc/word poderá ser solicitado para silvia.nietsche@gmail.com)

Nome

Curso
(mestrando/doutorando)

Orientador
Data da primeira

matrícula

Atividades Informado
pelo

Candidato

Conferido
pela Banca

Participação de Projeto/Programas de Extensão com financiamento e
aprovação no CENEX (10 pontos/projeto: limite máximo de 20
pontos)
Participação de Projeto/Programas de Extensão sem financiamento e
aprovação no CENEX (08 pontos/projeto: limite máximo de 16
pontos)
Curso de Extensão de curta duração ministrado (5 pontos por curso:
limite máximo de 15 pontos)
Participação na organização de Eventos (locais, regionais, estaduais
ou nacionais) (5 pontos por evento: limite máximo de 15 pontos)
Palestras, Preleção, Moderação e similares em eventos (3 pontos por
evento: limite máximo de 12 pontos)
Participação em eventos (01 ponto por evento: limite máximo de 06
pontos)
Aulas em cursinho ou similares (01 ponto por hora aula: limite
máximo de 10 pontos)
Textos em Jornais ou Revistas (impresso ou eletrônico) (2
pontos/produção: limite máximo de 6 pontos)
Canal no Youtube (serão considerados os canais criados criados até
31 de dezembro de 2020) (inserir o endereço na web) (10
pontos/canal: limite máximo de 20 pontos):

Website (inserir o endereço na web): (10 pontos/website: limite
máximo de 20 pontos)



Participação em programa de rádio ou TV: (02 pontos/participação:
limite máximo de 08 pontos)
Participação na preparação de apostilas, boletins ou outro material
bibliográfico (02 pontos/produção: limite máximo de 08 pontos)
Vídeo publicado no Youtube (inserir o endereço na web) (01
ponto/vídeo: limite máximo de 05 pontos)

TOTAL

Local e data,

Nome e Assinatura do candidato



ANEXO 2 – Texto para leitura e preparação do arquivo de áudio

Olá, meu nome é ___________________ e bem-vindo ao
podcast “O Agro é POP” organizado pelo programa de Pós-
Graduação em Produção Vegetal do ICA/UFMG, onde falamos
sobre como aplicar o conhecimento publicado em importantes
revistas científicas no dia a dia do homem do campo. E esse
episódio, é para você que já teve problemas ou quer saber
mais sobre a indução floral na cultura da mangueira. Bem, é
exatamente com isso que vamos ajudá-lo nessa semana. O
nosso convidado é o professor de Fruticultura da UFX, Antônio
Silva.


