
RESOLUÇÃO Nº 215-CPOS/BIO/FACFAN/UFMS, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.

O PRESIDENTE DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
BIOTECNOLOGIA, da Faculdade de Ciências Farmacêu�cas, Alimentos e Nutrição, da
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
tendo em vista o disposto no processo 23104.000165/2022-32, resolve ad referendum:

Incluir o conteúdo programá�co da prova de conhecimento específicos no
Anexo X do Edital nº 201/2022 UFMS/PROPP, do Programa de Pós-Graduação em
Biotecnologia, nos seguintes termos:

 

AVALIAÇÕES E CRONOGRAMA

4. Prova de conhecimentos específicos:

4.1. A prova de conhecimentos específicos será realizada no AVA Moodle e será
avaliada em escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).

4.2. A prova terá a duração de até 3 horas, com início às 8h e término às 11h
(horário do MS) do dia 01/12/2022.

4.3. A descrição da prova de conhecimentos específicos é apresentada no item
a seguir.

4.4. O candidato receberá por e-mail (cadastrado pelo candidato no sistema de
inscrição) o link do AVA Moodle para a realização da prova.

4.5. O Colegiado de Curso não se responsabiliza por provas de conhecimentos
específicos não realizadas por mo�vo de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, conges�onamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem
como outros fatores de ordem técnica ou meteorológica que impossibilitem a transferência
de dados.

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A prova versará sobre o projeto apresentado pelo candidato e será realizada
pelo AVA Moodle. Será atribuída uma nota de zero a dez, de acordo com os critérios a seguir:

a) Sistema�zação (organização do texto) até 2 pontos.

b) Síntese (clareza, obje�vidade, precisão, coerência, cria�vidade e adequação
do texto ao tema) até 2 pontos.

c) Capacidade Argumenta�va/Domínio do tema (conhecimento específico) até
4 pontos.

d) Qualidade da linguagem (gramá�ca e domínio do vocabulário técnico) até 2
pontos.

Pontuação total: 10
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Documento assinado eletronicamente por Edgar Julian Paredes Gamero,
Coordenador(a) de Curso de Pós-graduação, em 26/10/2022, às 13:12,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3633992 e o código CRC 535F97A5.

 

COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA 
Av. Costa e Silva, s/n 

Fone:  
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.000165/2022-32 SEI nº 3633992
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