Retificações ao Edital nº 01/2011 (Especialização em Agroecologia)

Item 2.1 - Onde se lê: Esta prova consistirá da aplicação perguntas dentro do tema do
curso. Serão julgados os seguintes itens para a avaliação da Prova Escrita: organização,
coerência, clareza de idéias, extensão, atualização e profundidade; linguagem (uso
adequado da terminologia técnica, propriedade, precisão e correção gramatical).

Item 2.1 - Leia-se: Esta prova consistirá da aplicação de perguntas dentro do tema do
curso. Serão julgados os seguintes itens para a avaliação da Prova Escrita: organização,
coerência, clareza de idéias, extensão, atualização e profundidade; linguagem (uso
adequado da terminologia técnica, propriedade, precisão e correção gramatical).

Item 2.2 - Onde se lê: A pontuação dos títulos será feita com base na tabela relacionada
no Anexo II. A avaliação de currículo será de caráter classificatório e terá peso 2 (um)
para o cálculo da média final do processo seletivo.

Item 2.2 - Leia-se: A pontuação dos títulos será feita com base na tabela relacionada no
Anexo II. A avaliação de currículo será de caráter classificatório e terá peso 2 (dois)
para o cálculo da média final do processo seletivo.

Item 2.3 - Onde se lê: Será considerado pela Comissão Examinadora o domínio de
temas e idéias que tenham dado sustentação ao pré-projeto, bem como sua pertinência
em relação à área de conhecimento do curso e suas disciplinas. A ordem, dia, turno e
local das entrevistas serão publicados na secretaria do IBEF até as 18:00h do dia 06 de
junho do corrente.

Item 2.3 - Leia-se: Será considerado pela Comissão Examinadora o domínio de temas e
idéias dentro da Agroecologia, bem como sobre as possíveis temáticas a serem
desenvolvidas pelo aluno na monografia. A ordem, dia, turno e local das entrevistas
serão publicados na secretaria do IBEF até as 18:00h do dia 06 de junho do corrente.
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