UNIVER SIDADE DO ESTADO DO RI O DE JANEI RO - UER J
CENT RO DE E DUCAÇ ÃO E H UMANIDADES - CE H
INSTI TUTO MULTI DISCIPL INAR DE FORM AÇÃO HUM ANA COM TECN OLOG IAS - IFHT
PROG RAM A DE PÓ S-GRADUAÇÃO E PES QUISA EM RE CUPERA ÇÃO AMBI ENTAL

EDIT AL
CAP ACIT AR 80 SERVI DORE S DA SECRE TARIA DE ESTADO DO AMBIENT E (SEA) E DO INSTI TUTO
EST ADUAL DO AMBIE NTE (INEA) DO RIO DE J ANEI RO ATRA VÉS DE PRO GRA MA DE PÓS -GR ADUAÇÃO E
PE SQUISA EM RECU PERA ÇÃO AMBIE NTAL POR MEIO DA RE SOLUÇ ÃO CONJU NTA DE
DESCENTRALIZ AÇÃO INE A/UERJ Nº 165 DE 19 DE J ULHO DE 2017
O INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO HUMANA COM TECNOLOGIAS (IFHT) DA UNIVERSIDADE
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ – torna público o presente Edital com normas, rotinas e procedimentos para
ingresso de 4 (quatro) turmas, no 2º semestre de 2017, no Programa de Pós-graduação e Pesquisa em Recuperação Ambiental.
O objetivo deste processo seletivo é regulamentar o acesso dos servidores da SEA e do INEA a 80 vagas do Programa de Pósgraduação e Pesquisa em Recuperação Ambiental distribuídas em 4 (quatro) turmas com 20 (vinte) vagas cada, possuindo cada
turma uma ênfase.
1. PÚBLI CO -ALVO
O Programa de Pós-graduação e Pesquisa em Recuperação Ambiental destina-se a servidores ativos portadores de diploma de
nível superior no ato da inscrição.
2. VAGAS OFERE CI DAS
Serão oferecidas 80 (oitenta) vagas, sendo 30% (trinta) do total reservadas a cotistas que atendam às exigências do item 1 do
presente Edital e os requisitos e termos da legislação vigente. As vagas estão distribuídas em quatro turmas, assim dispostas:


Turma 01 com 20 (vinte) vagas e ênfase em Biodivers idade .



Turma 02 com 20 (vinte) vagas e ênfase em Gestão de emerg ências ambienta is.



Turma 03 com 20 (vinte) vagas e ênfase em Gestão de recurs os hídric os.



Turma 04 com 20 (vinte) vagas e ênfase em Soluções tecno lógicas para contro le da poluiçã o e monit or amento da
qual ida de ambient al.

Todos os candidatos serão submetidos a processo seletivo único.
A Coordenação do Programa de Pós-graduação e Pesquisa em Recuperação Ambiental, responsabilidade exclusiva do
IFHT/UERJ, reserva-se do direito de não preencher o total de vagas oferecido.
2.1 Da rea lização :
2.1.1. Em cumprimento à Lei Estadual n. 6.914/2014, que dispõe sobre o sistema de cotas para ingresso nos programas
de pós-graduação, mestrado, doutorado e especialização nas universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro, fica
reservado, para os candidatos comprovadamente carentes, um percentual máximo de 30% (trinta por cento) das vagas
oferecidas (nova redação dada pela lei n. 6959/2015) na UERJ, distribuído pelos seguintes grupos de cotas:
a) 12% (doze por cento) para estudantes graduados negros e indígenas;
b) 12% (doze por cento) para graduados da rede pública e privada de ensino superior;
c) 6% (seis por cento) para pessoas com deficiência, nos termos da legislação em vigor, filhos de policiais civis e
militares, bombeiros militares e inspetores de segurança e administração penitenciaria, mortos ou incapacitados em
razão do serviço.
2.1.1.1. Em co nfor midade c om a L eis Esta duai s n. 5346/2008 e n. 6.914/2014, enten de-se por :
a) negro e indígena: aquele que se autodeclarar como negro ou indígena;
b) estudante carente graduado da rede privada de ensino superior, aquele que, para sua formação, foi beneficiário
de bolsa de estudo do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, do Programa Universidade para Todos PROUNI ou qualquer outro tipo de incentivo do governo;
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c) estudante carente graduado da rede de ensino público superior entende-se como sendo aquele assim definido
pela universidade pública estadual, que deverá levar em consideração o nível socioeconômico do candidato e
disciplinar como se fará a prova dessa condição, valendo-se, para tanto, dos indicadores socioeconômicos
utilizados por órgãos públicos oficiais;
d) pessoa com deficiência: aquela que atender as determinações estabelecidas na Lei Federal n. 7853/1989 e pelos
Decretos Federais n. 3298/1999 e n. 5296/2004;
e) filhos de policiais civis e militares, de bombeiros militares e de inspetores de segurança e administração
penitenciaria, mortos ou incapacitados em razão do serviço – aquele que apresentar a certidão de óbito juntamente
com a decisão administrativa que reconheceu a morte em razão do serviço ou a decisão administrativa que
reconheceu a incapacidade em razão do serviço, além da fotocopia autenticada do Diário Oficial com as referidas
decisões administrativas.
2.1.1.2. O candidato às cotas reservadas para estudantes negros e indígenas, em caso de declaração falsa, estará
sujeito às sanções penais, previstas no Decreto-lei nº: 2848/1940, artigos 171 e 299 (Código Penal), administrativas
(nulidade à matrícula, dentre outros) e civis (reparação ao erário), além das sanções previstas nas normas internas
da UERJ.
3. DA INSCRI ÇÃO
3.1 Perío do e local das inscr ições:
a)

As inscrições serão realizadas no período de 10 de agosto até 20 de agosto de 2017, exclusivamente no endereço
eletrônico ifht.net.b r/ gai

3.2 Dos pr ocedimentos obri gatór ios par a inscri ção:
a)
b)

O candidato deverá ordenar, no ato de preenchimento do Formulário online de Inscrição, obrigatoriamente, a
preferência entre as quatro turmas disponíveis, de acordo com a prioridade e o interesse pessoal pelas ênfases de
cada uma, assinalando a ordem de preferência de 1 a 4, sendo 1 a mais desejada e 4 a menos desejada;
O candidato deverá Preencher no Formulário online de Inscrição, obrigatoriamente, todos os campos listados no
item 3.3.

3.3 Dos campos de pre enchimento obr igatóri o par a inscri ção:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Nome completo;
CPF;
RG;
Endereço;
Data de nascimento;
Formação de nível superior;
Caso o candidato queira concorrer pelo sistema de cotas estabelecido na Lei Estadual 6914/2014, deverá adotar os
procedimentos especificados no Manual Sistema Cotas e nos demais documentos disponíveis no seguinte endereço:
ifht.ne t.br/g ai ;
h.1) declarar a sua condição de carência socioeconômica e optar por um único grupo de cotas no Formulário de
Inscrição disponível no seguinte endereço ifht.n et.br/g ai ;
h.2) preencher, de acordo com as instruções especificas disponíveis no Manual Sistema Cotas, o Formulário de
Informações Socioeconômicas e entregá-lo em envelope, juntamente com a documentação comprobatória da
carência econômica e da sua opção de cota, no período de 10 a 16 de agosto de 2017, das 10h às 17h, no
endereço: UERJ/CAMPUS MARACANÃ, IF HT , Rua São Francisco Xavier, 524 - Centro Cultural, Térreo
(entrada ao lado da agência do Banco) - bairro Maracanã, RJ, CEP 20.550-900, Rio de Janeiro, RJ.

3.4 Da confirmaçã o da inscri ção:
a)
b)

O resultado da inscrição será divulgado pelo IFHT/UERJ, conforme calendário disposto no item 7 (sete) do
presente edital, através de uma listagem constando menção de inscrição deferida ou indeferida, a ser
disponibilizada no site ifht.n et.br/g ai ;
A divulgação do resultado da análise da documentação comprobatória do candidato que concorrer à vaga de cotista,
de acordo com a Lei 6.914/14, será feita em data posterior à realização da prova, de acordo com o cronograma do
processo seletivo.

4. DA PR OVA:
a)

A prova, de caráter classificatório, conterá 5 (cinco) questões objetivas (múltipla escolha) e será realizada no endereço
eletrônico ifht.net.b r/ gai , com um tempo limite de 1 (uma) hora para ser finalizada e enviada;
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b) O candidato terá das 08:00h às 23:59h de 22 de agosto de 2017, conforme calendário disposto no item 7 (sete) do
presente edital, para acessar a prova e realizá-la;
c) A partir do momento que iniciar a prova, o candidato terá um tempo limite de até 1 (uma) hora para finalizá-la e
selecionar o botão “Enviar”. Caso exceda o tempo limite, o sistema automaticamente encerrará a prova e considerará
as respostas assinaladas até esse momento;
d) O candidato que iniciar a prova após as 23:00h terá um tempo menor para realizá-la, pois o Sistema encerrará a etapa
às 23:59h, sem prorrogação;
e) O candidato somente poderá acessar a prova uma única vez, portanto, quando encerrada a sessão, não terá direito a
nova tentativa;
f) As 5 (cinco) questões serão sorteadas aleatoriamente pelo sistema de um banco de 25 questões, de modo que os
alunos tenham acesso a diferentes questões.
4.1 Do conteúdo da prov a:
a)
b)
c)

Todas as questões estarão de acordo com o Edital do Processo Seletivo, garantindo a equidade nas avaliações;
A prova abordará assuntos relacionados à 5 (cinco) tópicos e contará com uma questão de cada um deles (todas
as questões com cinco opções de resposta). São conteúdos relativos aos 4 (quatro) temas obrigatórios gerais e 1
(um) de caráter genérico relacionado ao Programa de Pós-graduação e Pesquisa em Recuperação Ambiental;
Os 5 (cinco) tópicos são:
1.Gestão pública ambiental
2.Licenciamento ambiental
3.Pós-licença e fiscalização integrados com o monitoramento ambiental
4.Biodiversidade
5.Tema geral sobre Gestão ambiental

d)

O gabarito da prova será divulgado no dia 23 de agosto de 2017 às 14:00 horas no endereço eletrônico
ifht.ne t.br/g ai

5. CR ITÉR IO S PARA APR OVAÇ ÃO DO CA NDIDATO
a)

A classificação final dos candidatos será divulgada em ordem crescente de nota final obtida pelo candidato, em
data prevista no calendário constante no item 7 (sete) do presente edital;

b)

No caso de empate na nota final, a classificação dos candidatos será decidida com, respectivamente, base nos
seguintes critérios:
- ser servidor efetivo da SEA ou do INEA;
- maior idade do candidato (art.27 da Lei 10.741/2003)

6. DA MATRÍ CUL A
a)

Terão direito à matrícula os candidatos ap ro vados e classificados, confor me lista public ada pelo calendári o do
pres ente edit al, respeita dos os limit es de vagas estabelecidas pelo Programa de Pós-graduação e Pesquisa em
Recuperação Ambiental;
b) No ato da matrícula o candidato deverá apre sentar os or igina is e entre gar um a cópia de cada um dos
docum ento s: diploma de graduação, histórico escolar completo, CPF, carteira de identidade (RG), comprovante
do vínculo com o INEA;
c) A matrícula dos candidatos selecionados para o Programa de Pós-graduação e Pesquisa em Recuperação Ambiental
será rea lizada nos dias 31 de agosto, 1 e 4 de setembro de 2017, no período de 10:00 às 17:00 horas, na
UERJ/CAMPUS MARACANÃ, IFHT , situado à Rua São Francisco Xavier, 524 - Centro Cultural, Térreo
(entrada ao lado da agência do Banco) - bairro Maracanã, RJ, CEP 20.550-900, Rio de Janeiro, RJ;
d) No ato da matrícula, o candidato deverá apres enta r o Formulá ri o de M at rí cula , devidamente pr eenchi do;
e) Em caso de desistência da matrícula, poderão ser convocados outros candidatos aprovados. A data para a
reclassificação de candidatos encontra-se estabelecida no calendário deste edital (item 7);
f) Havendo desistência após o início das atividades didático-pedagógicas, não haverá chamada para candidatos
aprovados e não selecionados, fora do calendário de reclassificação;
g) O candidato aprovado, mas não selecionado para o preenchimento das vagas, não estará dispensado de novo
processo seletivo para o Programa de Pós-graduação e Pesquisa em Recuperação Ambiental;
h) Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Coordenação do Programa de Pós-graduação e Pesquisa
em Recuperação Ambiental, sob responsabilidade exclusiva do IFHT/UERJ.
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7. CALE NDÁRIO
a)

Inscrições online:
Data: de 10 de agosto a 20 de agosto de 2017
Local: exclusivamente no endereço eletrônico ifht.net.br/gai

b) Resultado da inscrição:
Data: 21 de agosto de 2017
Horário: 14:00 horas
Local: exclusivamente no endereço eletrônico ifht.net.br/gai
c)

Prova objetiva (*retificado)
Data: 22 de agosto de 2017
Horário para realização da prova: de 08:00h (oito horas) a 23:59h (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) Duração
da prova: 60 minutos contados ininterruptamente, a partir do instante em que o candidato iniciar a prova
Local: exclusivamente no endereço eletrônico ifht.net.br/gai

d) Divulgação do resultado da prova objetiva:
Data: 23 de agosto de 2017
Horário: 14:00 horas
Local: exclusivamente no endereço eletrônico ifht.net.br/gai
e)

Recurso da prova objetiva:
Data: 24 e 25 de agosto de 2017
Horário: de 10:00 a 17:00 horas
Local: exclusivamente no endereço eletrônico ifht.net.br/gai (*retificado)

f)

Divulgação do resultado do exame dos recursos:
Data: 26 de agosto de 2017
Horário: 14:00 horas
Local: exclusivamente no endereço eletrônico ifht.net.br/gai

g) Divulgação do resultado da análise da documentação comprobatória de candidatos cotistas:
Data: 27 de agosto de 2017
Horário: 14:00 horas
Local: exclusivamente no endereço eletrônico ifht.net.br/gai
h) Solicitação de recurso em relação ao sistema de cotas:
Data: 28 e 29 de agosto de 2017
Horário: de 10:00 a 17:00 horas
Local: UERJ/CAMPUS MARACANÃ, IFHT, situado à Rua São Francisco Xavier, 524 - Centro Cultural, Térreo (entrada
ao lado da agência do Banco) - bairro Maracanã, RJ, CEP 20.550-900, Rio de Janeiro, RJ.
i)

Divulgação do resultado dos recursos em relação ao sistema de cotas:
Data: 30 de agosto de 2017
Horário: 12:00 horas
Local: exclusivamente no endereço eletrônico ifht.net.br/gai

j)

Divulgação da classificação geral:
Data: 30 de agosto de 2017
Horário: 14:00 horas
Local: exclusivamente no endereço eletrônico ifht.net.br/gai

k) Matrícula:
Data: 31 de agosto, 01 e 04 de setembro de 2017
Horário: de 10:00 a 17:00 horas
Local: UERJ/CAMPUS MARACANÃ, IFHT, situado à Rua São Francisco Xavier, 524 - Centro Cultural, Térreo (entrada
ao lado da agência do Banco) - bairro Maracanã, RJ, CEP 20.550-900, Rio de Janeiro, RJ.
l)

Divulgação dos candidatos reclassificados:
Data: 05 de setembro de 2017
Horário: 14:00 horas
Local: exclusivamente no endereço eletrônico ifht.net.br/gai
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m) Matrícula dos reclassificados:
Data: 06 de setembro de 2017
Horário: de 10:00 a 17:00 horas
Local: UERJ/CAMPUS MARACANÃ, IFHT , situado à Rua São Francisco Xavier, 524 - Centro Cultural, Térreo (entrada
ao lado da agência do Banco) - bairro Maracanã, RJ, CEP 20.550-900, Rio de Janeiro, RJ.
n) Período de realização do Programa de Pós-graduação e Pesquisa em Recuperação Ambiental:
Data: de 11 de setembro de 2017 a 27 de julho de 2018
Horários dos encontros presenciais: 10:00 às 16:00 horas.
 Dias dos encontros presenciais dos temas obrigatórios gerais: Segundas-feiras.


Dias dos encontros presenciais dos temas obrigatórios de ênfase da Turma 01: Terças-feiras.



Dias dos encontros presenciais dos temas obrigatórios de ênfase da Turma 02: Quartas-feiras.



Dias dos encontros presenciais dos temas obrigatórios de ênfase da Turma 03: Quintas-feiras.



Dias dos encontros presenciais dos temas obrigatórios de ênfase da Turma 04: Sextas-feiras.

OBS: A Coordena ção do Prog ra ma de Pós-gr aduaçã o e Pesquis a em Recup era ção Amb ienta l, res pons abi lidade
exclusiva do IFHT/ UER J , r eserv a-se do dir eito de al tera r o ca lendári o de ac or do com a s eventuai s necessidades.
8. DISPO SIÇÕ ES GERAIS
a)
b)
c)
d)
e)

A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, não sendo
aceita alegação de desconhecimento;
Duração do Programa de Pós-graduação e Pesquisa em Recuperação Ambiental: para sua integralização, o aluno deverá
cumprir carga horária total de 390 (trezentos e noventa) horas, correspondentes a 26 (vinte e seis) créditos, e apresentar o
Trabalho Final, num prazo máximo de 1 (um) semestre letivo, totalizando 18 (dezoito) meses.
Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Coordenação do Programa de Pós-graduação e Pesquisa em
Recuperação Ambiental, responsabilidade exclusiva do IFHT/UERJ, não cabendo recursos das suas decisões.
A documentação dos candidatos cotistas, não selecionados no processo seletivo, ficará à disposição dos respectivos
interessados para retirada, no IFHT a partir do dia 12 de setembro de 2017, por um prazo de 30 (trinta) dias. Após esse
prazo, os documentos restantes serão incinerados.
Todos os horários mencionados neste edital levam em consideração o fuso-horário de Brasília (DF). (*retificado)

ANEXO I
Bibliografi a pa ra prov a objeti va
PHILIPPI JR, Arlindo; ROMÉRO, Marcelo de Andrade; BRUNA, Gilda Collet, Editores. Cur so de Gestã o Ambi enta l.
Barueri, SP: Manole, 2004.
DEON SETTE, Marli Teresinha Direi to amb ient al. Coordenadores: Marcelo Magalhães Peixoto e Sérgio Augusto Zampol
Pavani. Coleção Didática jurídica, São Paulo: MP Ed., 2009.
QUINTAS, José Silva. Intr oduçã o à Gestã o Ambient al Públ ica. 2ª ed. revista. – Brasília : Ibama, 2006. 134p. ; 21 cm.
(Coleção Meio Ambiente. Série Educação ambiental, 5).
ANEXO II
Manua l, For mu lári os e Declara ções pa ra o Sistema de C otas
Documentos disponibilizados no endereço eletrônico ifht.net.brgai












Manual Sistema Cotas
Formulário Socioeconômico
Declaração de cota para indígena
Declaração de cota para negro
Declaração de documento em nome de terceiros
Declaração de desemprego
Declaração de imóvel cedido
Declaração de imóvel de posse ou ocupação
Declaração de moradia em local de trabalho
Declaração de pagamento de pensão alimentícia
Declaração de renda para trabalhador
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ANEXO II I
Cale nd ár io do Prog ra ma d e Pós-gr adua ção e Pesqui sa em Re cupera ção Ambient al do I FH T/UER J
Calendário completo disponibilizado no endereço eletrônico ifht.net.b r/ gai
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