PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FITOPATOLOGIA
ADMISSÃO - DADOS GERAIS
As informações que seguem são destinadas a orientar interessados no Programa e não substituem o
Edital a ser publicado conforme calendário anual, em outubro de cada ano, que define formalmente as
exigências para inscrição no Exame de Seleção, aplicação das provas, avaliação de seus resultados e
classificação dos candidatos selecionados. Dados detalhados sobre a estruturação curricular figuram no
Regulamento do Programa, que pode ser consultado na Secretaria do Departamento, mas um resumo dos
aspectos básicos do Mestrado e Doutorado são vistos na tabela que segue:

Atributo

Mestrado

Doutorado

Créditos* de disciplinas

32

48

Créditos atribuídos à dissertação ou tese

0

0

Total de Créditos exigidos
Permanência no curso

32

Número de vagas oferecidas tradicionalmente

48
12 a 24 meses 24 a 48 meses
até 10

até 10

*Um crédito é igual a 15 horas de atividades didáticas (aulas teóricas ou práticas)
CALENDÁRIO ANUAL
•
•
•
•
•
•

Inscrições: durante o mês de novembro de cada ano (eventualmente pode haver chamada no
meio do ano)
Exame de seleção: na primeira quinzena de dezembro de cada ano.
Publicação do edital: no mês de outubro de cada ano.
Divulgação dos resultados: até 10 dias após a conclusão do Exame de Seleção.
Registro como aluno regular: a partir de 30 dias após a conclusão do Exame de Seleção.
Início das aulas: no mês de março do ano seguinte ao do exame de seleção.

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO
•
•
•
•
•
•
•
•

Curriculum vitae.
Carteira de Identidade e CPF.
Prova de cumprimento das obrigações eleitorais e militares
Duas cartas de apresentação, conforme formulário anexado ao Edital, que deverão ser enviadas
diretamente à Coordenação de Pós-Graduação, por docente ou profissional da área de
Fitopatologia ou afim.
Formulário de inscrição preenchido, conforme modelo anexado ao Edital.
Histórico Escolar de curso de graduação para inscrição no Mestrado e deste, mais o de pósgradução para o Doutorado.
Diploma de graduação para o Mestrado e de Mestrado para o Doutorado; na falta destes,
apresentação de certificado de conclusão do curso ou declaração de provável formando.
Pagamento da taxa de inscrição.

EXAMES: O exame de seleção de alunos incluirá:
•
•
•
•

Análise do curriculum vitae, do histórico escolar e dos termos das cartas de apresentação.
Argüição do candidato pela Comissão de Seleção.
Interpretação de texto de Fitopatologia escrito no idioma inglês, sem consulta a dicionário, com
duração de duas horas.
Prova de Conhecimentos Gerais em Fitopatologia, com duração de 2 horas..

AVALIAÇÃO:
•
A pontuação final de cada candidato será equivalente à média ponderada das notas
atribuídas às avaliações dos exames.
•
Serão considerados selecionados os candidatos que obtiveram pontuação final igual ou
superior a 5 (cinco) e que estejam classificados nas primeiras posições da relação final dos
aprovados, até o limite de vagas oferecidas para cada nível de graduação do Programa.
•
Caso haja desistências de candidatos selecionados, poderão ser chamados a ocupar as
vagas remanescentes, a critério da comissão de seleção, outros candidatos aprovados, respeitada
a ordem de classificação.
•
No caso de empate na pontuação final, prevalecerá o candidato que obtiver nota mais
alta na análise do curriculum vitae; na prova escrita de conhecimentos e finalmente na prova
oral.
•
Considerar-se-á reprovado o candidato que faltar a qualquer uma das avaliações
previstas, bem como deixar de apresentar o curriculum vitae, o histórico escolar, as cartas de
recomendação ou obtiver pontuação final inferior a 5 (cinco).
•
Os candidatos residentes no exterior serão selecionados mediante a análise do
curriculum vitae, histórico escolar, trabalhos já realizados, projeto de pesquisa e cartas de
recomendação.
•
Aconselha-se ao candidato ao Doutorado a entrar em contacto com o possível orientador
a fim de definir os fundamentos do projeto de pesquisa a ser desenvolvido.
OBSERVAÇÕES
•
As decisões da Comissão de Seleção serão adotadas quando presentes no mínimo três
de seus membros, admitindo-se pedido de reconsideração para a própria Comissão nas hipóteses
de erros procedimental ou material e / ou recursos nos termos do regimento geral da
Universidade e do Programa.
•
No processo de inscrição o candidato toma conhecimento e aceita o conteúdo do edital;
•
Os candidatos selecionados, egressos de cursos de pós-graduação da UnB, só serão
registrados após o desligamento do curso de origem.
•
A aprovação no Exame de Seleção não garante ao candidato o recebimento de uma
bolsa de estudos. As disponíveis serão distribuídas seguindo a mesma ordem de classificação dos
candidatos selecionados, até o limite das vagas oferecidas.
•
Os candidatos que apresentarem declaração de prováveis formandos para a inscrição
deverão apresentar os respectivos certificados de conclusão de curso e/ou diploma, no caso de
serem aprovados e selecionados.
•
As vagas liberadas por eventuais desistências de candidatos selecionados poderão ser
ocupadas por uma segunda chamada de candidatos classificados, a ser feita por comunicação
escrita, via postal, e-mail ou telegrama, vencido o prazo para inscrição dos ocupantes das vagas
oferecidas. Havendo disponibilidade de bolsas, candidatos aprovados e classificados, mas não
selecionados, poderão ser chamados cumpridas as etapas anteriores de registro dos novos alunos.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
AGRIOS, G.N. 2005. Plant Pathology (5 th Ed.). New York. Academic Press. 635 pp.
AMORIM, L., REZENDE, J.A.M.& BERGAMIN FILHO, A. (Eds.) (4ª Ed.) ) 2001. Manual de
Fitopatologia: Princípios e conceitos. vol. 1. São Paulo, Ed. Agronômica Ceres.
BLUM, L.E.B.; CARES, J.E.; UESUGI, C.H. 2006. Fitopatologia: O Estudo das Doenças de
Plantas. Brasília. Editora Otimismo. 265 pp.
BLUM, L.E.B.; CARES, J.E.; UESUGI, C.H. & VALE, H.M.M. 2012. Fitopatologia e
Microrganismos Fitopatogênicos. Brasília, Gráfica e Editora Positiva. 156 pp.
HULL, R. 2002. Mathews’ Plant Virology (4th. Ed.). N. York, Academic Press.
KIMATI, H., AMORIM, L., REZENDE, J.A. M., BERGAMIN FILHO, A. & CAMARGO,
L.E.A. 2005. Manual de Fitopatologia, Vol. 2, 4a Ed. Doenças de Plantas Cultivadas. São
Paulo. Editora Agronômica Ceres. 663 pp.
LEHNINGER, A L. 1976. Bioquímica. Vol. 1. Componentes Moleculares das Células. Ed.
Edgard Blucher, São Paulo.
MEDEIROS, R.B.; FERREIRA, M.A.S.V. & DIANESE, J.C. 2003. Mecanismos de agressão e
defesa nas interações planta-patógeno. Brasília. Editora UnB. 289 pp.
TIHOHOD, D. Nematologia Agrícola Aplicada. Jaboticabal, FUNEP. 1993. 372 pp.
KING, ANDREW M.Q., LEFKOWITZ, E., ADAMS, M.J. & CARSTENS, E.B. (Eds). 2012.
Virus Taxonomy. Ninth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses.
Amsterdam. Elsevier Academic Press. 1388 pp.
Periódicos científicos nacionais e estrangeiros que publicam matéria sobre fitopatologia, tais
como Tropical Plant Pathology, Summa Phytopathlogica Plant Diseases e Plant
Pathology, entre outros.

