
  

 

 

 
 

 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ IAPAR-EMATER 

EDITAL Nº 02/2020 

 

O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM AGRICULTURA 

CONSERVACIONISTA do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO 

PARANÁ IAPAR-EMATER torna público que, no período de 20 a 24 de julho de 2020, 

estarão abertas as matrículas na modalidade de “Estudante Especial” para o segundo 

semestre letivo de 2020, conforme descrito a seguir: 

 

a)Área de Concentração:  Manejo Conservacionista dos Recursos Naturais 

DISCIPLINA Nº DE 

VAGAS

S 

PESQUISADOR/DOCENTE 

Ecofisiologia Vegetal 03 Dra. Carolina Mª Gaspar de Oliveira 

carolina@idr.pr.gov.br 

Telefone: (43) 3376-2447 
 

b) Área de Concentração: Produção e Proteção Vegetal 

DISCIPLINA Nº DE 

VAGAS 

PESQUISADOR/DOCENTE 

Integração lavoura-pecuária-

floresta 

02 Dra. Laíse da Silveira Pontes 

laisepontes@idr.pr.gov.br 

Telefone: (42)3226-2773 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA  

A matrícula deverá ser realizada no período de 20 a 24 de julho de 2020, via e-mail 

pgiapar@idr.pr.gov.br. Os documentos abaixo deverão ser encaminhados junto à ficha de 

matrícula e um único arquivo, no formato pdf. 

a) ficha de matrícula preenchida (Anexo 1); 

b) uma foto 3x4;  

c) cópia do RG, CPF, Título de Eleitor e Certificado de Reservista, acompanhados dos 

originais; 

d) certidão autenticada de nascimento ou de casamento; 

e) cópia do histórico escolar completo do curso de graduação; 

f) cópia autenticada do diploma do curso de graduação ou documento equivalente; 
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g) Comprovante de depósito da taxa de matrícula no valor de R$50,00 (cinquenta reais) que 

deverá ser depositado no Banco do Brasil, agência 3509-2 e conta corrente 34389-7 - 

Fapeagro. 

h) Para alunos estrangeiros: cópia autenticada da tradução juramentada do diploma, certidão 

de nascimento ou casamento; cópia do passaporte com órgão, data da emissão, CPF e o visto 

de permanência no país (será necessária a apresentação do original para o documento sem 

autenticação); 

 

LOCAL DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS AUTENTICADOS  

 

Os documentos autenticados, letras d, f e g, deverão ser entregues na Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação na primeira semana do mês de agosto/2020, no IDR-Paraná 

(Centro de Difusão de Tecnologia – CDT), Rodovia Celso Garcia Cid, km 375, CEP 86047-

902, Londrina, PR, o horário deverá ser agendado pelo e-mail pgiapar@idr.pr.gov.br.  

 

Ao estudante especial será vedada a matrícula em mais de duas disciplinas junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Agricultura Conservacionista. 

 

O presente edital se aplica a profissionais graduados com formação em cursos de nível 

superior, cujos currículos contenham disciplinas relacionadas à área de Ciências Agrárias.  

 

Londrina, 20 de julho de 2020. 

 

Dra. Rúbia de Oliveira Molina 

Presidente do Comitê de Pós-Graduação 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Agricultura Conservacionista 


