Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2018 - PROPESP/UFAM

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) torna público, para
conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO abaixo realizada no Edital de Nº
001/2018 - PROPESP/UFAM, que regula o Exame de Seleção para ingresso no 1º
Semestre de 2018 no curso de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em
Agronomia Tropical (PPGAT).

I - Onde lê-se:
1.2.2 A lista dos docentes do curso, com suas respectivas linhas de pesquisa
encontra-se no Anexo I.

Leia-se:
1.2.2 A lista dos docentes do curso, com suas respectivas áreas de
conhecimento e disponibilidade para orientação encontra-se no Anexo I.
II - Onde lê-se:
Item 3.2 Texto acrescido
Leia-se:
3.2 O candidato ao doutorado terá, obrigatoriamente, de comprovar no ato da
inscrição, pelo menos um artigo científico publicado ou aceito para publicação.

III - Onde lê-se:
3.3.2 Texto acrescido
Leia-se:
3.3.2 Além do envio do Currículo Lattes ou equivalente atualizados e
comprovados, o candidato ao doutorado deverá entregar também cópia de pelo
menos um artigo cientifico publicado ou comprovação de aceite do mesmo.
IV - Onde lê-se:
4.2.12 As questões serão de múltipla escolha ou dissertativas.
Leia-se:
4.2.12 As questões serão de múltipla escolha e/ou dissertativas.

V - Onde lê-se:
4.3.1 Anexo I
Leia-se:
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4.3.1 acrescente a seguinte coluna após a área de conhecimento do
docente
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VI - Onde lê-se:
Anexo II. Acrescente
Leia-se:
Fundamentos da estatistica, planejamento e delineamentos experimentais, ANOVA,
testes de média, análise de regressão e interpretação de análises.Cultura do guaraná, do
citros, da mandioca, do abacaxi, do mamão, do milho e do feijão caupi. Estudos dos solos
e da nutrição de plantas, visando o conhecimento e o desenvolvimento de estratégias de
conservação e recuperação dos solos e o aumento da produtividade das culturas. Sistemas
de produção convencional com práticas de revolvimento de solo, uso de fertilizantes
químicos e monocultivo. Sistema de produção conservacionista: plantio direto, cultivo
mínimo, planta de cobertura, agricultura orgânica.

VII - MANTER as demais condições previstas no Edital de Nº 001/2018 PROPESP/UFAM.
Manaus, 12 de janeiro de 2018.

Profa. Dra. Selma Suely Baçal de Oliveira
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
(Nota: O original desta retificação assinado pela
Pró-Reitora encontra-se à disposição dos
interessados no arquivo da PROPESP)
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