UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DOUTORADO SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO

EDITAL DE SELEÇÃO 2013/2014
A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DOUTORADO SOCIEDADE, NATUREZA E
DESENVOLVIMENTO (PPGSND), conforme decisão do Colegiado, torna públicas, no presente Edital, as
normas do Processo de Seleção e Admissão do corpo discente, ano letivo 2014.
1 - INFORMAÇÕES GERAIS
O Programa de Pós-Graduação Doutorado Sociedade, Natureza e Desenvolvimento (PPGSND) aprovado pela
Capes, em março de 2012, insere-se na área de avaliação Ciências Ambientais - CACiamb/CAPES.
Este programa objetiva fornecer embasamento teórico-metodológico que permita integrar o conhecimento
de diferentes áreas da ciência, para compreender a complexidade de problemas socioambientais nos
processos do desenvolvimento sustentável, e estabelecer redes de pesquisas temáticas intra e
interinstitucionalmente, visando à complementaridade na compreensão de fenômenos complexos
relacionados aos objetivos de construção da sustentabilidade. Tem 1 (uma) área de concentração com o
mesmo título do programa – Sociedade, Natureza e Desenvolvimento – e 4 (quatro) linhas de pesquisa:

1) Impactos Ambientais e Sociais da Mudança do Uso da Terra na Amazônia.
Compõe-se de projetos voltados para o conhecimento dos processos ecológicos e sociais nos ambientes
amazônicos, considerando as diferenciadas condições de apropriação de recursos naturais, inclusive
fundiários. Os projetos a ela afiliados privilegiam abordagens interdisciplinares para a compreensão do
bioma amazônico, objetivando a criação de um sistema de conhecimento sobre o manejo de recursos e a
construção de referências para a elaboração de técnicas na perspectiva do desenvolvimento sustentável na
Amazônia.

2) Gestão do Conhecimento e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável.
Engloba projetos que focalizam a formação de recursos humanos e produção de conhecimento voltado para
a sustentabilidade baseados em Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) e Modelagem
Computacional, atuando em redes de pesquisa nacionais e internacionais. Objetiva integrar conhecimentos
oriundos das ciências exatas, naturais e sociais no desenvolvimento de soluções voltadas para formas
sustentáveis de desenvolvimento.

3) Processos de Urbanização na Amazônia e Sustentabilidade.
Integra projetos que focalizam a formação de recursos humanos e a produção de conhecimento visando a
uma maior compreensão das possibilidades e obstáculos no desenvolvimento das regiões urbanas na
Amazônia em bases sustentáveis. História ambiental e reconstrução de paisagens a partir de abordagens
geológicas, paleontológicas e arqueológicas. Estudos do meio físico, quantificação de serviços ambientais de
ecossistemas e avaliação de recursos naturais, enfocando as pressões oriundas do crescimento das cidades.
Pesquisas sobre a qualidade de vida das populações urbanas envolvendo a quantificação de parâmetros de
qualidade de águas, solo e ar e efeitos em saúde ambiental. Dimensionamento de estoques de recursos e
pesquisa de alternativas tecnológicas, tendo como referência cenários futuros de crescimento das cidades
amazônicas.

4) Recursos Naturais, Biodiversidade e Bioprospecção na Amazônia.
Engloba projetos que envolvam a bioprospecção de recursos naturais da biodiversidade amazônica, usando
a etnobotânica e a química de produtos naturais. Engloba, também, estudos sobre a biodiversidade, a
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conservação e o manejo de recursos aquáticos e agronômicos. Os estudos desta linha têm como estratégia
a conservação e a educação socioambiental na perspectiva do desenvolvimento sustentável da Amazônia.

2 – DOCUMENTOS DE INSCRIÇÃO
2.1 Formulário de inscrição devidamente preenchido disponível no portal da UFOPA;
2.2 Histórico do curso de mestrado (cópia);
2.3 Diploma de mestrado em instituições reconhecidas pela Capes. Diplomas de mestrado estrangeiros
devem ser autenticados, no país de origem, pelo Consulado Brasileiro ou órgão equivalente;
2.4 Original e cópia de um dos documentos de identificação: RG, carteira de trabalho, CNH, passaporte
(cópia da folha de identificação);
2.5 Curriculum Vitae na plataforma Lattes;
2.6 Pré-projeto de tese impresso e cópia em CD (em formato PDF) que se enquadre nas linhas de
pesquisa do PPGSND.
Obs.: Não serão aceitos documentos após o prazo de inscrição. A falta de documentos ou de informações
poderá resultar no indeferimento do pedido de inscrição no curso. As informações prestadas na
documentação de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. Caso, a qualquer tempo, seja
comprovada a falsidade nas informações, a inscrição do candidato ou a matrícula do aluno poderá ser
cancelada.
3 – FORMAS DE INSCRIÇÃO.
Através do formulário de inscrição, disponível no portal da UFOPA: www.ufopa.edu.br, a ser impresso e
preenchido pelo candidato. Os documentos mencionados no item 2 podem ser entregues à secretaria do
PPGSND (Prédio Pós-Graduação (antiga Reitoria), Campus Tapajós, telefone: (93) 2101-4911), no horário das
8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30, ou por via postal, através do endereço indicado no rodapé, em nome
da coordenadora do programa, Profa. Dra. Tereza Ximenes, e somente serão aceitos se a emissão da
postagem for realizada até o último dia da inscrição estabelecida neste edital. Neste caso é obrigatória a
utilização de serviço de entrega rápida (SEDEX ou similar) e o envio do comprovante de postagem para o email ppgsnd@ufopa.edu.br.
4 – PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção dos candidatos será feita por uma Comissão de Seleção, indicada pelo Colegiado do
PPGSND. Número de vagas: 15.
4.1 FASES DA SELEÇÃO - Todas as fases são eliminatórias.
1ª Fase: Exame de capacitação em Língua Inglesa. Estão dispensados deste exame os candidatos que
apresentarem comprovante de proficiência (em Toefl ou Ielts) com validade de até 2 (dois) anos antes do
processo de seleção;
2ª Fase: Análise do pré-projeto de tese e do Curriculum Lattes;
3ª Fase: Entrevista;
4.2 CRITÉRIOS PARA ANÁLISE
4.2.1 Pré-Projeto:
• Relevância do problema a ser investigado;
• Adequação às linhas de pesquisa do PPGSND;
• Capacidade de argumentação do problema;
• Metodologia da pesquisa;
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•
•
•
•
•

Conhecimento da literatura referente ao tema do pré-projeto.
4.2.2 Curriculum Vitae:
Produção Científica;
Experiência Profissional;
Históricos de graduação e pós-graduação.
4.2.3 Entrevista:
Capacidade de argumentação do problema de pesquisa e dos caminhos metodológicos a serem
percorridos para explicar o problema a ser investigado. Conhecimento da literatura relativa ao tema do
pré-projeto.
5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
a) A divulgação dos resultados de cada etapa contemplará apenas os nomes dos candidatos, em ordem
alfabética, aprovados nessa etapa e convocados para realização da etapa seguinte;
b) A divulgação do resultado final contemplará os nomes dos candidatos selecionados e relacionados
em ordem decrescente dos conceitos;
c) O número final dos aprovados poderá ser inferior ao número de vagas fixadas neste Edital;
d) A coordenação do PPGSND não assegura a concessão de bolsa de estudo para os candidatos
selecionados. A concessão de bolsa dependerá das bolsas disponíveis e será subordinada às regras de
cada agência financiadora (Capes, CNPq, FAPs, etc.);
e) Os casos omissos serão resolvidos em primeira instância pela Comissão de Seleção do PPGSND.

6 – CALENDÁRI0
• Inscrições: de 01 de outubro a 31 de outubro de 2013.
• Homologação das inscrições: a partir de 01 de novembro de 2013.
• 1a Fase: Exame de capacitação de língua inglesa: 11/11/2013.
• Divulgação do resultado: 14/11/2013.
a
• 2 Fase: Análise do curriculum lattes e do pré-projeto de tese: 18 à 25/11/2013.
• Divulgação do resultado: a partir de 25 de novembro de 2013.
a
• 3 Fase: Entrevista: de 27/11/2013 à 29/11/2013.
• Divulgação do resultado: a partir de 30 de novembro de 2013.
• Resultado final: a partir de 30 de novembro de 2013.
• Início das aulas: 17 de fevereiro de 2014.

Prof.ª Dr.ª Tereza Ximenes
Coordenadora tereza.ximenes@ufopa.edu.br
ppgsnd@ufopa.edu.br

Prof. Dr. Rodrigo da Silva
Coordenador Adjunto
rodrigo.silva@ufopa.edu.br
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