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MISSÃO
E OBJETIVOS

O PGRN tem a missão de formar pesquisadores para 
atuação interdisciplinar em Recursos Naturais de forma 
planejada, racional e sustentável em organizações 
públicas e privadas.

O Mato Grosso do Sul é um Estado que abrange quatro 
biomas: Cerrado, Pantanal, Mata Atlân=ca e Chaco, 
ressaltando sua relevante importância para a 
biodiversidade. Diante disso, o obje=vo principal do PGRN 
é contribuir para a análise integrada dos biomas presentes 
no Estado de Mato Grosso do Sul por meio de pesquisas 
interdisciplinares, integrando estudos em Ciências 
Ambientais e gerando recursos humanos que contribuam 
para o desenvolvimento regional, profissionais de alto 
nível com conhecimento mul=disciplinar aptos a atuar no 
mercado de trabalho, novos conceitos e informações 
cienNficas que promovam ações e polí=cas efe=vas e o 
desenvolvimento de tecnologias, técnicas e métodos de 
geoprocessamento voltados para o estudo e manejo 
sustentável dos recursos naturais.
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• O início do calendário acadêmico de 2022 da 
UFMS será no dia 07 de Março.
• Poder-se-á utilizar a modalidade à distância, na 

prerrogativa do MEC instituída em 2019, sendo 
cabível que até 40% da carga horária do curso 
presencial seja lecionada à distância, dentro das 
possibilidades. 
• A decisão da modalidade será efetivada pelos 

docentes, juntamente com o Colegiado do curso.

O acesso aos sistemas ins,tucionais, acadêmicos ou 
administra,vos, será bloqueado àqueles que não 
preencherem o Vacinômetro UFMS.

A obrigatoriedade de apresentação do comprovante de 
vacinação e/ou atestado médico no Vacinômetro será 
imediata havendo decreto municipal, estadual ou federal.

O estudante deve acessar o Portal da Pós-Graduação ou 
aplica,vo do SIGPOS e responder ao Perfil 
Socioeconômico sobre as questões relacionadas à 
vacinação.

6

Março/2022

MODALIDADES



PGRN NA UFMS

Paradas de  ônibus

Estacionamentos
Sistema de projeção:  SIRGAS 
2000/ UTM Zone 21s
Imagem:
Positron [no labels] (retina)  
Escala: 1:2.500
Elaborado em MARÇO/2022

OBSERVAÇÕES:
I. As aulas serão ministradas 
no Bloco 11, em que se 
encontram diversos 
Laboratórios do programa;
II. A Reitoria e as
Pró-Reitorias ficam logo após 
a entrada principal da UFMS, 
bem como a PROPP
(Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação).

Para maiores informações, acessar: h2ps://agendamentos.ufms.br/localizacao
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Regulamento do PGRN:

hOps://ppgrn.ufms.br/files/2019/06/Re
solução_PGRN.pdf
Regulamento de Pós-Graduação da 
UFMS:

hOps://propp.ufms.br/files/2020/05/R
esolucao-COPP-165-2019-de-03-09-
2019.pdf
Regulamento da UFMS:

hOps://www.ufms.br/wp-
content/uploads/2019/02/073_Regime
-Disciplinar-Discente.pdf
Regulamento para Concessão de 
Bolsas:

hOps://ppgrn.ufms.br/files/2018/12/RE
SOLUCAO-FAENG_PGRN-n-59-de-10-
10-2018.pdf
Documento da Coordenação de 
Aperfeiçoamento do Pessoal de 
Nível Superior CAPES 

hOps://www.gov.br/capes/pt-
br/centrais-de-conteudo/C_amb.pdf

LINHAS DE PESQUISA:

• Análise Integrada
e Geotecnologia

• Natureza
e Sociedade

• Bioeconomia

REGULAMENTO
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• Corpo de Docentes

• Representantes e Discentes

• Alunos Especiais e Trilha 

COMPOSIÇÃO

• Coordenação e Colegiado 

9

Março/2022



PGRN
ppgrn.ufms.br

SECRETARIA PGRN
pgrn.faeng@ufms.br

FAENG 
faeng.ufms.br

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
propp.ufms.br

COORDENADOR(A) 
Eliane Guaraldo
eliane.guaraldo@ufms.br

REPRESENTANTES DISCENTES (RDS) 
Aryela Nogueira Müller (titular)           
aryela.n.muller@ufms.br
Domingos de Castro (suplente)
domingos.castro@ufms.br

CANAIS DE 
COMUNICAÇÃO
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Ademir Fontana - ademir.fontana@embrapa.br

Aguinaldo Silva - aguinaldo.silva@ufms.br

Alencar Bacarji - alencar.bacarji@ifmt.edu.br

Alexandre Meira - alexandre.meira@ufms.br

Alisson Ribeiro - alisson.ribeiro@ufms.br

Antonio Paranhos – toniparanhos@gmail.com

Arnildo Pott - arnildo.poR@gmail.com

Ary Rezende - ary.rezende@ufms.br

Camila Aoki - aokicamila@yahoo.com.br

Diovany Ramos - diovany3@hotmail.com

Eliane Guaraldo - eliane.guaraldo@ufms.br

Flavio Macedo - flaurace@yahoo.com.br

Jamil Anache - jamil.anache@ufms.br

José Marcato - jrmarcato@gmail.com

Luiz Hepp - luiz.hepp@ufms.br

Rafael Chiaravalloti - chiaravallo,@ipe.org.br

Reinaldo Lucena - reinaldo.lucena@ufms.br

Roberto Gamarra - gamarra.ufms@gmail.com

Rogério Faria - rodrigues.faria@ufms.br

Tatiane Lima - ta,anenlima@gmail.com

Vitor Bacani - vitor.bacani@ufms.br

LISTA DE 
DOCENTES

Março/2022
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• ALUNO E 
ORIENTADOR

- Estabelecimento de vínculo 
com o seu orientador;

- Respeito à agenda
de orientação.

- Cumprimento das 
disciplinas e créditos;

- Execução do Projeto
de Pesquisa.

- Participação em projetos 
do PGRN, laboratórios, 
eventos e extensões.

- Dedicação ao Mestrado;

- Atuação profissional. 

PLANEJAMENTO

• ATIVIDADES

• VIDA ACADÊMICA

• CARREIRA
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ü Acesse o site do PGRN para baixar toda a documentação e modelos 
importantes e estar atualizado sobre as noZcias do curso.
hRps://ppgrn.ufms.br/

ü Faça seu passaporte para ter acesso aos computadores e sistemas da 
UFMS.
hRps://passaporte.ufms.br

ü Para solicitar o passaporte temporário de Alunos Especiais
ou Trilha, entre em contato com a Secretaria do curso.
pgrn.faeng@ufms.br

ü Acesse o Portal de Pós-Graduação para a gestão do seu curso e depois de 
criar o passaporte, insira o e-mail ins,tucional nos seus dados do sistema.
hRps://posgraduacao.ufms.br/portal

üUse seu passaporte para ter o Acesso CAFe da UFMS
aos periódicos da CAPES.
hRp://www-periodicos-capes-gov-
br.ez51.periodicos.capes.gov.br/?op,on=com_plogin

ü Acesse o site da biblioteca da UFMS para efetuar o seu cadastro.
hRps://bibliotecas.ufms.br

ü Acesse biblioteca virtual da UFMS.
hRps://pergamum.ufms.br

ü Cadastre-se na plataforma e mantenha sempre o seu Currículo La#es
atualizado.
hRps://laRes.cnpq.br

ü Crie um ORCID para ter seu iden,ficador e estar conectado à pesquisas e 
pesquisadores.
hRps://orcid.org

ü Para informações sobre editais e gestão de projetos acesse o SIGPROJ. 
hRps://sigproj.ufms.br/

ü Para a emissão e validação de cer,ficados acesse o SICERT da UFMS.
hRps://cer,ficados.ufms.br

PRIMEIROS
PASSOS
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• DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

• DISCIPLINAS OPTATIVAS

• ATIVIDADES ESPECIAIS

• PROJETO DE PESQUISA

• ELABORAÇÃO 
DE DISSERTAÇÃO

• EXAME DE QUALIFICAÇÃO

• DEFESA DE DISSERTAÇÃO

CRÉDITOS

• O estudante regular deverá 
cumprir, no mínimo, 90 créditos 
para diplomação (art. 20);

• Deverão ser cumpridos, no 
mínimo, 20 créditos em 
disciplinas, sendo 11 em 
obrigatórias e 9 em opta,vas 
(art. 20, § 1º);

• O estudante regular deverá 
obter também 8 créditos em 
A,vidades Especiais (art. 20, §
2º e art. 22); 

• O prazo máximo para a 
integralização em disciplinas e 
a,vidades especiais será de 18 
meses (art. 20, § 5º). 

OBSERVAÇÕES

O estudante poderá solicitar ao Colegiado do curso o trancamento da 
matrícula em uma ou mais disciplinas, deste ou de outros PPGs, desde que 
não tenha ultrapassado período maior do que 25% da duração e mediante 
a anuência do orientador. 
O trancamento geral da matrícula poderá ser requerido apenas por motivo 
justificado, comprovando impedimento involuntário ao Colegiado.
Na reprovação de duas disciplinas será efetivado o desligamento do 
estudante do curso. 

ESTRUTURA
CURRICULAR
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DICAS 
DOS RDS
• Faça primeiro as Disciplinas Obrigatórias;

• Fique atento às Disciplinas Optativas oferecidas que tenham 
relevância para sua pesquisa ao longo do curso;

• Matricule-se em Atividades Especiais após concluir os referidos 
créditos e envie os comprovantes ao Colegiado do curso para 
apreciação;

• O Estágio de Docência é uma disciplina obrigatória para 
bolsistas;

• A matrícula na disciplina de Dissertação de Mestrado deverá ser 
feita somente no período de defesa e após a aprovação no 
Exame de Qualificação;

• Deve-se submeter no mínimo 1 artigo antes de entrar com o 
pedido de conclusão do curso, antecipe-se nas publicações;

• Fique de olho em periódicos bem qualificados nas Ciências 
Ambientais;

• É necessário ter 75% de presença nas disciplinas, então tome 
cuidado com as faltas;

• Ao conjunto de graus obtidos após o nível de Graduação dá-se o 
nome de Pós-Graduação, a serem de Especialização, Mestrado, 
Doutorado e Pós-Doutorado;

• Observe que o uso do termo Pós-Graduação é erroneamente 
colocado para apenas um grau específico;

• A cada nível far-se-á uma tipologia de trabalho de 
encerramento, respectivamente sendo de Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC), Dissertação de Mestrado e Tese de 
Doutorado;

• Estejam sempre atentos às devidas nomenclaturas! 15
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• Agências de fomento: CNPQ, FUNDECT
e agências privadas;

• Projetos Ins5tucionais: cotas para o curso
(CAPES DS) e CNPq;

• Chamadas para Projetos de Pesquisa de Mestrado;
• Editais de Pesquisa em que o aluno é parTcipante

e receberá bolsa.

A distribuição das Bolsas segue o Regulamento por
edital interno anual, com os seguintes critérios: 
Ingressantes: classificação pelo processo seletivo. 
Veteranos: Currículo Lattes e Histórico Escolar. 

FINANCIAMENTO
E BOLSAS
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• DURAÇÃO DO MESTRADO 24 meses à par=r da data da 
matrícula.

PRAZOS

• PROJETO DE PESQUISA 6 meses após ingressar no 
programa.

• INTEGRALIZAÇÃO DOS 
CRÉDITOS

18 meses após ingressar 
programa.

• APROVEITAMENTO DE 
CRÉDITOS

Disciplinas cursadas há menos 
de 10 anos.

• QUALIFICAÇÃO 18 meses após ingressar no 
programa.

• REPROVAÇÃO No Exame de Qualificação, 60 
dias para efetuar novo, sob pena 
de desligamento.  
No Exame de Proficiência em 
língua estrangeira, 
anteriormente à Qualificação. 

• PÓS-DEFESA 30 dias para o envio dos 
documentos requeridos à 
Secretaria para liberação do 
diploma. 
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PRORROGAÇÃO

Excepcionalmente, através de requerimento mediante a 
anuência e concordância do orientador, ao Colegiado do 
curso.

O requerimento deverá conter jus=fica=va que não seja a 
própria dissertação e cronograma de finalização em anexo, 
firmando o compromisso de cumpri-lo.

O requerimento será apreciado pelo Colegiado, sob pena 
de desligamento do estudante do curso no caso de 
descumprimento, cabendo reingresso apenas por novo 
processo de seleção. 
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Você acaba de entrar em um programa de Pós-Graduação em 

uma universidade pública, gratuita e de qualidade.

Desde já o parabenizamos por estar aqui e desejamos transmitir-

lhe nossas boas vindas com acolhimento e integração através 

deste manual.

Esperamos sanar suas dúvidas, que com certeza terá, e que conte 

sempre conosco para ajudar com outras dicas ou demais 

informações que sejam necessárias no que vier pela frente.  

Atenciosamente, 

Representantes Discentes

Aryela Nogueira Müller
Arquiteta e Urbanista, Especialista

em Meio Ambiente e Sustentabilidade e Master em Paisagismo, 
Mestranda e Representante Discente da Pós-Graduação

em Recursos Naturais. 

Domingos Dantas de Castro
Geógrafo, Analista Ambiental, Mestrando e 
Representante Discente da Pós-Graduação 

em Recursos Naturais. 

BEM VINDOS!
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