UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ – UFOPA
PRO-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA PROPPIT
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RECURSOS NATURAIS DA AMAZÔNIA - PPGRNA

E D I T A L - 03/2013
PROCESSO ESPECIAL COMPLEMENTAR DE SELEÇÃO AO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM RECURSOS NATURAIS DA AMAZÔNIA – NÍVEL MESTRADO
ACADÊMICO (TURMA 2013)
O Programa de Pós-Graduação em RECURSOS NATURAIS DA AMAZÔNIA –
PPGRNA da Universidade Federal do Oeste do Pará é um Programa Stricto Sensu, aprovado
pela CAPES em 2009 na modalidade Mestrado acadêmico. Este Programa tem o código
15010015002P0, conceito atual 3 (três) e destina-se a formar Mestres em Ciências Ambientais.
No presente Edital, publicado através do endereço eletrônico http://www.ufopa.edu.br, serão
ofertadas 3 (três) vagas, em caráter excepcional, para atender a demanda exclusiva da linha de
pesquisa “Genética e Conservação da Biodiversidade”.
1. ENDEREÇO:
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RECURSOS NATURAIS DA
AMAZÔNIA-PPGRNA
UFOPA - Universidade Federal do Oeste do Pará
Campus Tapajós, Prédio da Pós Graduação, situado à Rua Vera Paz, SN, CEP 68135-110,
bairro Salé, Santarém, PA.
Fones: (93) 21014954 ; 2101-4953
Email: pgrna.ufopa@gmail.com , Web site: http://www.ufopa.edu.br

2. DA INSCRIÇÃO:
2.1 Período de inscrição:

De 6 a 16 de agosto de 2013.
2.2 Documentos necessários para a inscrição:
a)
b)

c)

Formulário de inscrição devidamente preenchido (modelo próprio) - disponível na secretaria do
PPGRNA e na página: http://www.ufopa.edu.br.
Fotocópia da cédula de identidade (ou outro documento oficial de identificação com foto) e do
CPF. No caso de candidato estrangeiro será aceita a fotocópia da(s) página(s) de identificação do
passaporte válido.
Fotocópia do diploma (frente e verso), certificado ou atestado de conclusão de curso de
graduação. Somente serão aceitos cursos reconhecidos pelo MEC, nas áreas de Ciências

d)

e)
f)
g)

Naturais, Ciências Biológicas, Ciências Agrárias. O Diploma obtido em instituição estrangeira
deve ter sido revalidado por instituição brasileira credenciada pelo MEC. A inscrição de aluno
concluinte de curso de graduação será aceita mediante a apresentação do documento
comprobatório fornecido pela instituição na qual o candidato está matriculado.
Declaração de que não possui vínculo empregatício e disponibilidade de tempo integral para
cursar o mestrado, devidamente preenchida e assinada (disponível na secretaria do PPGRNA e
na página http://www.ufopa.edu.br).
Uma cópia do currículo Lattes atualizada, constando de todos os documentos comprobatórios
(cópia xerox) da produção acadêmica declarada no currículo.
Carta de aceite de um professor do Programa, potencial orientador da linha Genética e
Conservação da Biodiversidade.
Entrega de um pré-projeto, em consonância com a linha de Genética e Conservação da
biodiversidade (uma cópia impressa e uma cópia em formato pdf).
2.3 Forma de inscrição

O candidato(a) deverá apresentar pessoalmente ou via Procuração a documentação
exigida na Secretaria do PPGRNA, no endereço citado no item 1, nos dias úteis, no horário
de 8:00 as 12:00h e 14:00 ás 17:30h. No ato da inscrição o candidato deverá receber um
comprovante de inscrição emitido pela Secretária do PPGRNA.
Observações:
 Em caso de inscrição por Procuração a mesma deve ser obrigatoriamente autenticada em
cartório.
 As informações prestadas na documentação de inscrição são de inteira responsabilidade
do candidato. Caso seja comprovada, a qualquer tempo, falsidade nas informações, a
inscrição, aprovação ou matrícula do candidato será cancelada, devendo o mesmo
responder judicialmente com base no artigo 299 do Código Penal Brasileiro.
3.

DA SELEÇÃO:
A seleção será feita por comissão de seleção indicada pelo colegiado do PPGRNA e será
constituída por, no mínimo, três (03) docentes.

O processo de avaliação constará das seguintes etapas:
1. Análise de documentação: Serão homologadas as inscrições que apresentarem a
documentação completa conforme exigida no presente Edital, indeferindo-se
qualquer pedido de inscrição em desacordo com as normas deste Edital.
2. Análise do Pré-Projeto: Proposta de pré-projeto de dissertação de no mínimo cinco
(5) páginas e no máximo dez (10) páginas, já incluindo a bibliografia, espaço 1,5,
fonte: Times New Roman, corpo 12. O pré-projeto deverá constar basicamente de:
título, introdução, objetivos, metodologia e referências bibliográficas. O
documento será avaliado pela Comissão Examinadora e receberá nota de 0 a 4
pontos.
3. Análise do currículo: O currículo será pontuado conforme a planilha em anexo e
padronizado de modo que a pontuação máxima da planilha seja equivalente a 4
pontos. Serão considerados os itens de produção acadêmica dos últimos 10 anos.
4. Entrevista: Os candidatos serão entrevistados pela Comissão Examinadora que
atribuirá notas de 0 a 2 pontos.

3.3 Classificação e Aprovação
Serão considerados aprovados os candidatos que alcançarem nota final ≥ 6.0 pontos. A
classificação geral, inclusive as notas obtidas em cada etapa serão divulgadas no site
www.ufopa.edu.br.
4.

CRONOGRAMA
Etapas do Concurso
Período de inscrição
Divulgação da lista de inscrições homologadas e local de
realização da seleção
Período de Seleção
Entrevista
Resultado final
Matrícula
Início das atividades

5.

Datas
6 a 16 de agosto de 2013
21/08/2013
21 a 27/08/2013
26 a 27/08/2013
A partir de 29/08/2013
2/09/2013
2/09/2013

LINHA DE PESQUISA E QUADRO DOCENTE:
Genética e Conservação da Biodiversidade: Compreende: (i) estudos básicos sobre
sistemática, taxonomia e ecologia das espécies de ocorrência em ambientes terrestres e
aquáticos; (ii) estudo das relações filogenéticas e monitoramento da variabilidade genética,
objetivando a detecção de possíveis impactos na variabilidade provocados por redução do
tamanho efetivo ou mesmo tamanho do habitat; (iii) desenvolvimento de tecnologias
sustentáveis para a produção animal no bioma Amazônia.
Professores

José Augusto Teston
Luís Reginaldo R. Rodrigues
Maria Iracilda da Cunha Sampaio
Rodrigo Ferreira Fadini
Simoni Santos da Silva
Edson Varga Lopes

Área de Atuação
Diversidade e Conservação de
Lepidoptera
Citogenética Animal e Sistemática
Molecular
Genética Aplicada à Aquicultura;
Sistemática molecular
Ecologia de plantas e Dispersão de
Sementes
Genética de Populações e Filogenia
Molecular de peixes
Ecologia e conservação de aves

Email
jateston@ufpa.br
luisreginaldo.ufpa@hotmail.com
ira@ufpa.br
rfadini@gmail.com
simoni@ufpa.br
papaformiga@yahoo.com.br

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
1. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o processo seletivo
contidas neste edital;
2. O atraso ou não comparecimento do candidato na entrevista resultará em sua
desclassificação;
3. O candidato deverá apresentar no momento da realização da entrevista, documento de
identificação com foto;

4. O ingresso do candidato aprovado e classificado não garante o recebimento automático
de bolsa de estudo. A concessão de bolsas de mestrado (CNPq, CAPES, FAPESPA ou
outra fonte), será efetuada de acordo com a disponibilidade do programa, seguindo-se
sempre a exigibilidade das agências de fomento e os critérios do programa;
5. As atividades do programa serão desenvolvidas em regime de tempo integral;
6. Os candidatos aprovados e matriculados no programa ficam cientes da necessidade da
realização da prova de suficiência em inglês no decorrer do curso;
7. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de PósGraduação em Recursos Naturais da Amazônia.

Santarém, 06 de agosto de 2013

Dr. Luís Reginaldo Ribeiro Rodrigues
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da Amazônia
Portaria No 526/2012

