
 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

6º SIMPÓSIO BRASIL ALEMANHA 
 

EDITAL 02/2013  
SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA O 6º SIMPÓSIO BRASIL ALEMANHA 

 
A Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, por meio da Pró-reitoria de Pesquisa, 

Pós-graduação e Inovação Tecnológica, torna pública a abertura de inscrições para 

seleção de voluntários para desenvolverem atividades de apoio durante o 6º Simpósio 

Brasil Alemanha – 6º SBA. 

 

1. DO 6º SIMPÓSIO BRASIL ALEMANHA 

O Simpósio Brasil Alemanha sobre Biodiversidade e Sustentabilidade vem sendo 

realizado alternadamente na Alemanha e no Brasil, sua sexta versão ocorrerá na UFOPA, 

Santarém – Pará, no período 30 de setembro a 4 de outubro de 2013, tendo como 

objetivos:  

1. Debater e avaliar as dificuldades e perspectivas da pesquisa e desenvolvimento na 

área de recursos naturais, energias renováveis, preservação da biodiversidade e 

agricultura sustentável, sobre os pontos de vista científico, sociopolítico e 

econômico, no âmbito das relações Brasil-Alemanha.  

2. Proporcionar à comunidade científica fórum de integração interdisciplinar, acerca do 

tema do evento, bem como interfaces de aproximação ao Poder Público e à 

economia dos dois países.  

3. Propor contribuição relevante para o incremento da cooperação binacional, 

mediante proposições da comunidade científica sobre políticas públicas e ações de 

integração entre a ciência, o Estado e a economia, em benefício do 

desenvolvimento socioeconômico sustentável.  

4. Integrar pesquisadores em grupos de trabalho de áreas específicas para que 

apresentem projetos e resultados em diversos âmbitos de cooperação e possam 

propor ações de incremento da pesquisa básica e aplicada para o avanço 

tecnológico nos dois países.  

5. Apresentar Santarém e o Pará como sedes promissoras de projetos de cooperação.  

2. REQUISITOS E COMPROMISSOS DO VOLUNTÁRIO 



a) Estar regularmente matriculado  na Universidade Federal do Oeste do Pará;  

b) Ter disponibilidade de horário para desenvolver atividades de apoio nos dias do 

evento; 

c)  Possuir noções de inglês. 

 

3.  PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

As inscrições ao processo de seleção de voluntários ao 6º SBA estarão abertas durante o 

período de 01 a 23 de agosto de 2013. As inscrições devem ser feitas na Secretaria do 6º 

SBA (Laboratório de Tecnologia da Madeira - Campus Tapajós) ou encaminhada  

eletronicamente para 6.sba.2013@ufopa.edu.br, no campo assunto deve-se escrever 

Seleção de Voluntario. O documento exigido é: 

 

a) Ficha de inscrição preenchida (Anexo I); 

 

4. CALENDÁRIO 

Inscrições:  01 a 23 de agosto de 2013 

Análise e seleção das inscrições: 24 a 29 de agosto de 2013 

Divulgação do resultado: 30 de agosto de 2013 

 

 

 

Santarém, 30 de julho de 2013 

 

Prof. Dr. Marcos Ximenes Ponte 

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação tecnológica/UFOPA 

Portaria de Nº 950 de 25 /02/ 2011  

 


