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PROCESSO  SELETIVO  /  2022  
  

MESTRADO  ACADÊMICO  EM  CIÊNCIAS  AMBIENTAIS  –  VAGAS  
REMANESCENTES  

  
  

Recomendado  pela  CAPES  -  NOTA  4  
  

Coordenador  Geral  –  Dr.  Marcelo  S.  Targa  
Coordenador  Adjunto  –  Dr.  Paulo  Fortes  Neto    

  
  

A  Coordenação  do  Programa  de  Pós-graduação  em  Ciências  Ambientais  TORNA  PÚBLICO  o  Processo  
Seletivo  para  Vagas  Remanescentes  do  Curso  de  Mestrado  Acadêmico  2022  -1  
  
Número  de  vagas:  10  
Investimento:  24  parcelas  de  R$  1300,00  (Matrícula  +  23  parcelas)  

  
   PERÍODO  PROCESSO  SELETIVO  

Período  e  Local  de  Inscrição  
  

As  inscrições  deverão  ser  efetuadas  no  período  de  24/06/2022  até  20/07/2022,  
pela  internet  no  endereço  eletrônico  https://unitau.br/cursos/pos-graduacao/ciencias-
agrarias/mestrado-academico-em-ciencias-ambientais/  .  

Taxa  de  Inscrição   Taxa  de  inscrição:  no  valor  de  R$  200,00  deve  ser  paga  por  meio  de  Boleto  
Bancário  gerado  na  inscrição.  Não  haverá  devolução  de  Taxa  para  candidatos  
desistentes  ou  não  selecionados.  

  
DOCUMENTOS  NECESSÁRIOS  PARA  A  
INSCRIÇÃO  –    
  

1.     Ficha  de  inscrição  disponível  em  https://unitau.br/cursos/pos-graduacao/ciencias-
agrarias/mestrado-academico-em-ciencias-ambientais/-  Preencher  e  gerar  o  arquivo  
pdf  

2.   Comprovante  de  pagamento  da  taxa  de  inscrição  (gerar  pdf)  
3.   Cópia  (frente  e  verso),  do  diploma  do  curso  de  graduação  ou  atestado  de  

conclusão  de  curso  que  deverá  ser  substituída  por  cópia  do  Diploma  até  a  
data  da  solicitação  da  Defesa  da  Dissertação.  

4.   Cópia  do  histórico  escolar  de  conclusão  da  graduação.  
5.   Cópia  do  CPF,  do  RG  e  do  título  de  eleitor  e  do  comprovante  de  quitação  

eleitoral.  
6.   Cópia  de  comprovante  de  residência.  
7.   Cópia  da  certidão  de  nascimento  ou  de  casamento.  
8.   Cópia  do  Certificado  de  Reservista  (se  do  sexo  masculino).  
9.   Cópia  do  passaporte  (para  estrangeiros).    

As  cópias  dos  itens  de  1  e  9  devem  ser  enviadas  como  anexo  de  mensagem  
para  o  e-mail  posatende@unitau.br   até  o  dia  seguinte  ao  da  inscrição  
  

DA  SELEÇÃO  DE  CANDIDATOS   A  seleção  de  candidatos  ao  ingresso  no  Mestrado  Acadêmico  será  realizada  por  
meio  de  Entrevista  com  a  Comissão  de  Pós-Graduação  via  videoconferência  
(link)  a  ser  enviado  para  cada  candidato.  O  Link  para  a  videoconferência  será  
enviado  após  confirmada  a  inscrição.  Serão  analisados  o  conhecimento  e  a  
capacidade  de  argumentação  do  candidato  e  sua  disponibilidade  para  dedicar-se  
às  atividades  acadêmicas  do  curso.  

INDICAÇÃO  DE  BIBLIOGRAFIA   1. Large  air  quality  and  human  health  impacts  due  to  Amazon  forest  and  
vegetation  fires  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2515-7620/abb0db/pdf  
2.The  water  footprint  of  bioenergy  http://www.pnas.org/content/106/25/10219.full  
3.  Avaliação  de  Políticas  Ambientais:  desafios  e  perspectivas  
http://www.scielo.br/pdf/sausoc/v21s3/02.pdf  
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Maiores  informações  poderão  ser  obtidas  pelo  e-mail: posatende@unitau.br  
  
  
   MATRÍCULA  NO  MESTRADO  

  
PERÌODO  DE  MATRÌCULA     27  a  30/07/2022  -  O  candidato  aprovado  deverá  aguardar  o  contato  do  sistema  

mentor  da  UNITAU  para  efetivar  sua  matrícula  no  valor  de  R$  1300,00.    
DOCUMENTOS  PARA  MATRÍCULA   Deverão  ser  entregues  na  secretaria  do  curso  –  Visconde  do  Rio  Branco,  210  

Centro  Taubaté  -SP  (pessoalmente  ou  por  correio):    
1.   Requerimento  de  Matrícula  no  Programa  de  Pós-graduação  em  Ciências  
Ambientais  
2.   Comprovante  (Original)  do  pagamento  da  Taxa  de  Matrícula    
3.   Cópia  do  Contrato  Financeiro  assinado    

  
   INÍCIO  DAS  AULAS  
   Início  do  período  de  disciplinas  03/08/2022  

As  disciplinas  são  ministradas  nas  dependências  do  PPGCA  no  Departamento  de  
Ciências  Agrárias.  Entretanto,  enquanto  perdurarem  as  medidas  de  prevenção  ao  
Coronavírus  as  disciplinas  se  darão  de  modo  remoto.  

  


