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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DE ALIMENTOS 
 

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO MARANHÃO 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

 
 

EDITAL NO 09/2010  PRPGI/IFMA 
 

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, no uso de suas atribuições torna pública a retificação 
do edital no 03/2010 que dispõe sobre as condições de ingresso, por via de EXAME DE SELEÇÃO, no programa de Pós-Graduação, 
em nível de MESTRADO, para uma turma especial de MI�TER EM CIÊ�CIA E TEC�OLOGIA DE ALIME�TOS a ser 
oferecida ao IFMA, para o período de 2010-2012, devidamente autorizado pelo Ofício 1052-40/2009/CQD/CGSI/DPB/CAPES, 
Ministério da Educação.   

 
1 O item 6 DAS PROVAS passa a ter a seguinte redação 

 

6.1 Prova Específica – Será realizada no dia 13 de abril na Sala de Ensino de Química 

do Departamento Acadêmico de Química e Alimentos - DAQ do IFMA Campus São 

Luís Monte Castelo, a partir das 08:00 (oito) horas. A prova contemplará 

conhecimentos mínimos exigidos para ingresso no programa, conforme conteúdo 

programático definido no item 6.1.1. A prova de conhecimentos específicos é 

classificatória e a nota de corte é 50 (cinqüenta) de um total de 100 (cem) pontos. 

 

6.2 Prova de Inglês – Será realizada no dia 13 de abril na Sala de Ensino de Química 

do Departamento Acadêmico de Química e Alimentos -DAQ do IFMA Campus São 

Luís Monte Castelo, a partir das 14:00 (quatorze) horas.  Para a prova de Inglês o 

candidato terá que obter suficiência e para sua realização poderá ser utilizado um 

dicionário. 

 

6.4 Entrevista - Será realizada no dia 14 de abril na Sala de Ensino de Química do 

Departamento Acadêmico de Química e Alimentos -DAQ do IFMA Campus São Luís 

Monte Castelo, a partir das 14:00 (quatorze) horas. Serão convocados para a 

entrevista e terão seus currículos avaliados os candidatos que forem aprovados na 

prova escrita. A Avaliação Curricular e a Entrevista serão feitas em sessões 

específicas de argüição por uma Comissão Julgadora composta de, no mínimo, dois 

professores deste programa e participantes do processo de seleção de 2010. É 

necessário que sejam trazidos para a sessão de argüição todos os documentos 
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comprobatórios das atividades relatadas no currículo. As sessões de argüição serão 

realizadas nos dias 14 e 15 de abril de 2010, na Sala de Ensino de Química do 

Departamento Acadêmico de Química e Alimentos -DAQ do IFMA Campus São Luís 

Monte Castelo, a partir das 08h, sendo os candidatos atendidos na mesma ordem em 

que se inscreveram neste processo seletivo. 

 

Ficam mantidas todas as demais disposições estabelecidas pelo Edital PRPGI Nº 03/2010 
 

 

São Luis (MA), 25 de março de 2010. 
 
 
 
 
 
 

Fernando Antônio Carvalho de Lima 
Pró-Reitor de Extensão e Relações Institucionais no exercício da Reitoria 

 
 
 

 
 

Natilene Mesquita Brito 
Chefa do Departamento de Pesquisa e Pós-Graduação em exercício da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação 


