SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS
ESPECIALIZAÇÃO EM MANEJO DE FLORESTAS TROPICAIS
EDITAL IBEF - 003/2011
EDITAL 003/2011: PARA INGRESSO DE ALUNOS REGULARES NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MANEJO
DE FLORESTAS TROPICAIS (EMF)

A Diretoria do Instituto de Biodiversidade e Florestas (IBEF) e a Coordenação do Curso de Especialização em
Manejo de Florestas Tropicais (EMF) da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) torna público aos
interessados que estarão abertas as inscrições para preencher as vagas de alunos regulares no referido
curso, que terá início no segundo período letivo de 2011.
Este instrumento prevê 25 (vinte e cinco) vagas para alunos regulares, destinadas a funcionários de órgãos e
institutos, federais ou estaduais, que exerçam atividades relacionadas à gestão, uso e/ou regulação de
recursos naturais, os quais deverão ser indicados para realizar o curso pela instituição a que pertencem.
Serão considerados alunos regulares aqueles devidamente matriculados no curso para obtenção do grau de
Especialista em Manejo de Florestas Tropicais. A matrícula na condição de aluno regular do programa
depende de especificidades descritas no item 2.
1. DA INSCRIÇÃO

Serão considerados candidatos inscritos e aptos ao curso de especialização (EMF) da UFOPA aqueles que
apresentem título de graduação em nível superior em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação. As
inscrições deverão ser realizadas no período de 22 a 26 de setembro de 2011, junto a secretaria do IBEF na
UFOPA, situada à rua Vera Paz s/n, Bairro: Salé, na cidade de Santarém – Pará, onde deverão ser entregues
o formulário de inscrição acompanhado da documentação especificada neste edital.
A homologação da inscrição será condicionada ao completo e correto encaminhamento da documentação a
seguir:
São documentos necessários à inscrição:
- Formulário de inscrição devidamente preenchido (disponível no Anexo I);
- 2 fotografias 3 x 4 recente;
- Cópia autenticada do diploma ou documento equivalente de curso superior reconhecido pelo MEC –
Ministério da Educação;
- Cópia autenticada do histórico escolar do curso superior;
- Cópias autenticadas da carteira de identidade, CPF, título de eleitor e para os candidatos do sexo masculino
será obrigatório a apresentação do certificado de serviço militar;
- Ofício assinado pelo responsável do órgão do órgão de lotação indicando o candidato.
Não serão homologadas inscrições com a documentação incompleta.
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§ Não serão homologadas as inscrições de candidatos que tenham se matriculado, durante o ano de 2011,
em cursos de especialização na Universidade Federal do Oeste do Pará.
Serão ofertadas 25 vagas.
2. DA INSCRIÇÃO
A Comissão de Matrícula divulgará as inscrições homologadas até o dia 13 de outubro de 2011 (na secretaria
do IBEF e/ou no site www.ufopa.edu.br). Esta comissão será composta por cinco professores, sendo dois
suplentes, todos com titulação mínima de Mestre e, vinculados ao curso.
3. DOS RECURSOS
Serão recebidos recursos propostos até 24 horas após a divulgação do resultado da seleção.
4. DA MATRÍCULA
A matrícula do candidato será efetuada no período de 17 a 19 de outubro de 2011.
5. DO FUNCIONAMENTO DO CURSO
As aulas iniciarão no dia 24 de outubro de 2011, em regime presencial. O curso terá duração máxima (incluindo
a defesa do TCC) de 13 meses. Será oferecida uma disciplina a cada mês, com previsão de ocorrerem ao longo
de uma semana, a priori, em turno integral com intervalo de duas a três semanas entre elas.
Cada aluno será orientado por um docente vinculado ao programa, com o qual desenvolverá seu projeto de
conclusão de curso. Será facultada a escolha do professor orientador vinculado ao curso em consonância
com a linha de pesquisa que será desenvolvido o projeto, condicionada à disponibilidade do professor.
Os critérios de avaliação adotados pelo professor, em sua disciplina, deverão ser explicitados aos alunos no início da
mesma. As avaliações serão expressas em notas de 0 (zero) a 10 (dez). As notas mínimas para aprovação nas
disciplinas e monografia devem ser iguais ou superiores a 7,0 (sete). A banca examinadora do trabalho de conclusão
de curso será composta por 3 (três) membros titulares e 1 (um) membro suplente, com titulação mínima de mestre,
sendo um dos membros titulares o professor orientador, indicado como presidente.
Em caso de reprovação em disciplina, ou da não aprovação da monografia, o aluno deverá submeter-se a
uma nova avaliação em até 30 dias após este resultado. Não será permitida a reprovação em mais de uma
disciplina durante a realização do curso, sendo o mesmo desligado do programa em caso de reincidência,
bem como do não cumprimento da defesa da monografia. Será exigida a aprovação em todas as disciplinas
para a realização da defesa da monografia. A freqüência mínima para aprovação em cada disciplina será de
75%.
6. Das disciplinas e disponibilidade de orientação de cada professor
Sociedade e gestão de recursos naturais
Raimunda Nonata Monteiro (3 vagas)
Manejo de floresta nativa
Lia de Oliveira Mello (3 vagas)
Ulisses Sidnei da Conceição Silva (3 vagas)
João Ricardo Vasconcellos Gama (3 vagas)
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Economia florestal
Rommel Noce (2 vagas)
Metodologia da Pesquisa
Lia de Oliveira Mello
Geoprocessamento
Regivaldo Rossy da Silva Aguiar (3 vagas)
Análise e auditoria de plano de manejo florestal
Ulisses Sidnei da Conceição Silva
Juliana Mendes de Oliveira (2 vagas)
Mensuração florestal
João Ricardo Vasconcellos Gama
Identificação de madeira
Luciana Karla Valéria dos Santos Sousa (3 vagas)
Legislação florestal

Hugo Américo Rubert Schaedler
Dendrologia
Cristina Aledi Felsemburgh (3 vagas)
Seminário
Rommel Noce
Trabalho de Monografia

Professor orientador
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
(preencher com letra de forma)

Nome completo
CPF

Estado Civil

Data de nascimento

RG

Local/data de emissão

1 FOTO

E-mail
Endereço
Bairro

Cidade/UF

Telefone(s)
Formação/Ano
Instituição
Função/Cargo
Nome do pretenso orientador (não obrigatório)
Data

Local

Assinatura
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