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EDITAL Nº 001/2017– PPGSAQ/UFOPA 

 

  

A Coordenação do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Sociedade, Ambiente e 

Qualidade de Vida – Mestrado Acadêmico, vinculada ao Centro de Formação Interdisciplinar da 

Universidade Federal do Oeste do Pará (PPGSAQ-UFOPA) torna público o presente Edital 

(disponível nos endereços eletrônicos http://www.ufopa.edu.br e http://ppgsaq.wix.com/ppgsaq) 

e no quadro de avisos do Programa em questão, localizado no campus Amazônia, 4
o
 andar, 

próximo à sala 476. Endereço: Av. Mendonça Furtado, 2946, Bairro de Fátima, Santarém, Pará, 

contendo as normas do processo de seleção e admissão do ano letivo 2017 para o Programa de 

Pós-graduação Interdisciplinar em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida – Mestrado 

Acadêmico, em conformidade com as exigências do regimento deste Programa e da Resolução 

nº 121 do Conselho Superior de Pesquisa, Ensino e Extensão, de 10 de agosto de 2015. O edital 

foi aprovado pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação. 

 

1. Informações gerais 
O Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida, 

recomendado pela CAPES, tem área de concentração INTERDISCIPLINAR, com duas linhas 

de pesquisa: 1. Políticas Públicas, diversidade e desenvolvimento amazônico e 2. 

Biodiversidade, saúde e sustentabilidade. O curso caracteriza-se pela pluralidade de abordagens 

teóricas e metodológicas que visa à formação de pesquisadores capazes de investigar, refletir e 

gerenciar as complexidades, desafios e conflitos ligados às mediações ser humano-natureza, sob 

a égide da sustentabilidade, saúde ambiental e qualidade de vida. 

 

Linha 1: Políticas Públicas, Diversidade e Desenvolvimento Amazônico – Realiza estudos e 

pesquisas interdisciplinares com ênfase nas realidades e diversidades amazônicas no que se 

refere: a) Investigações sobre políticas públicas e formas de organização social voltadas para o 

desenvolvimento regional; b) Análises das políticas públicas com ênfase em educação, saúde e 

meio ambiente, subjacentes ao planejamento, financiamento, avaliação e gestão de sistemas, 

bem como a formação de recursos humanos; c) Pesquisas sobre sistemas de conhecimentos, 

patrimonialidades de cultura e história, natureza, memória, território, sua relação com a 

educação ambiental e o desenvolvimento regional. 

 

Linha 2: Biodiversidade, Saúde e Sustentabilidade – Realiza estudos e pesquisas 

interdisciplinares sobre estrutura, processos ecológicos e dinâmica dos ecossistemas naturais 

e/ou antropizados que se referem: a) Investigações dos impactos das atividades humanas sobre 

biodiversidade, serviços ambientais, capacidade de resiliência dos ecossistemas e/ou saúde e sua 

relação com a qualidade de vida; b) Pesquisas da relação entre o conhecimento ambiental, 

questões de organização social e governança; c) Análises das interrelações entre comunidade e o 

meio natural através do uso/manejo sustentável dos recursos naturais do ponto de vista 

ecológico e socioeconômico. 

 

2. Das vagas 
2.1 Serão oferecidas 25 vagas, sendo 12 vagas para a linha de pesquisa 1 “Políticas Públicas, 

diversidade e desenvolvimento amazônico”, e 13 vagas para a linha de pesquisa 2 

“Biodiversidade, saúde e sustentabilidade”, distribuídas entre os docentes permanentes e 

colaboradores do Programa, conforme lista de docentes disponíveis para orientação. 
 
2.2. Do total de vagas oferecidas, serão disponibilizadas duas vagas reservadas a concorrência 

entre servidores desta instituição, conforme Resolução 171 de novembro de 2016 da UFOPA. 

No caso do não preenchimento das vagas reservadas aos servidores, estas serão preenchidas 

pelo candidato de ampla concorrência e obedecendo a ordem decrescente de classificação. 
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LISTA DE DOCENTES 

Linha 1: Políticas Públicas, diversidade e desenvolvimento amazônico 

 

DOCENTES ÁREAS DE INTERESSE 

Bruno Apolo Miranda 

Figueira 
Rejeitos da Indústria Mineral da Amazônia (caracterização, 

transformação e reaproveitamento); Geoquímica de Ambientes 

Amazônicos. Energias Renováveis, Nanotecnologia para Proteção 

do Meio Ambiente, Nanomateriais para liberação lenta de 

fármacos, Nanofertilizantes.  
Helionora da Silva Alves 

Chiba 

Agroecologia; Uso da Agrobiodiversidade na Amazônia; Florestas e 

Sociedade; Sistemas Agroflorestais 

Itamar Rodrigues Paulino Práticas Culturais, Manifestações de Arte, Educação e Sociedade Plural; 

Memórias, Histórias e Cultura na (Re)construção de Identidades; 

Filosofia, Teoria Literária e Literatura; Patrimônios Culturais, Históricos, 

Naturais e Memoriais, Hábitos Culturais e Saúde Coletiva. 

Maria de Fátima Matos de 

Souza 

Políticas Públicas, Gestão Educacional e meio ambiente, Organização 

política e social; Planejamento, Financiamento, Avaliação e Formação de 

Recursos Humanos; História e Memória; Interdisciplinaridade; Educação, 

Saúde e Qualidade de Vida. 

Maria Mirtes Cortinhas dos 

Santos 

Políticas em Educação Ambiental; Educação Ambiental; Região 

Amazônica e Problemas Ambientais; População e Meio Ambiente; Meio 

Ambiente e Saúde; Turismo Sustentável; Gestão Ambiental. 

Rubens Elias da Silva Mediações Natureza - Cultura; Sociedades Tradicionais na Amazônia, 

com ênfase em Pesca Artesanal e Processos de Desenvolvimento e 

Impactos Socioculturais; Memória e Narrativas Orais; Políticas Públicas e 

Desenvolvimento Amazônico. 

Thiago Almeida Vieira Agroecologia; Uso da Agrobiodiversidade na Amazônia; Florestas e 

Sociedade; Sistemas Agroflorestais 
 
 

Linha 2: Biodiversidade, saúde e sustentabilidade 

 

DOCENTES ÁREAS DE INTERESSE 

Alanna do Socorro Lima da 

Silva 

Etnobiologia; Etnozoologia; Impactos causados pelas Modificações 

Ambientais de Origem Natural ou Antrópica na Fauna; Patógenos e 

Impactos à Saúde Animal e Humana; Saúde, Qualidade de vida e Bem 

Estar Animal. 

Iani Dias Lauer Leite Relações entre Saúde, Qualidade de vida e Bem Estar Subjetivo na 

Infância; Música, Movimento e Desenvolvimento Infantil em Diferentes 

Contexto de Vida. 

Israel Nunes Henrique Tratamento de Águas Residuais, Domésticas e Industriais; Tratamento de 

Águas; Reuso de Águas; Tratamento de Resíduos Sólidos; Qualidade da 

Água. 

Jaílson Santos de Novais Palinologia, Meliponicultura/Apicultura e Conservação da 

Biodiversidade; Estudos da Interface na Educação (especialmente ensino 

de Botânica); Biodiversidade. 

José Max Barbosa de 

Oliveira Junior 

Avaliação de Impactos Socioambientais; Ecologia e Conservação de 

Ecossistemas Aquáticos Continentais; Bioindicadores de Qualidade 

Ambiental; Insetos Aquáticos; Etnozoologia. 

Maxwell Barbosa de Santana Doenças Neurodegenerativas; Ecotoxicologia, Etnofarmacologia e 

Comportamento Animal. 

Síria Lisandra de Barcelos 

Ribeiro 

Herpetologia/anfisbênios e conservação da biodiversidade; Educação, 

etnoconhecimento e diversidade de peçonhentos; Herpetofauna 

amazônica. 
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3. Das inscrições 
As inscrições serão presenciais, por procuração ou através de envio postal no período de 31 de 

Maio a 19 de junho de 2017. 
 

3.1 O envio da documentação via postal deve ser realizado até o dia 19 de junho de 2017. As 

inscrições via postal, enviadas dentro do prazo, serão consideradas para análise quanto à 

homologação, desde que recebidas até 24 horas antes da data estipulada para homologação das 

referidas inscrições. Correspondências que cheguem fora do prazo de 24 horas antes da data 

definida para homologação não serão recebidas, ainda que tenham sido enviadas dentro do 

prazo deste Edital. A comissão não se responsabilizará pela inscrição não recebida por quaisquer 

motivos alheios ao Programa (extravio de correspondência, enviou e/ou entrega fora dos prazos 

estipulados, entrega em endereço errado e eventuais greves). 

 

3.2 Ao candidato que preferir fazer a inscrição presencial/procuração deve entregar a 

documentação exigida na secretaria do PPGSAQ, localizado no campus Amazônia, 4
o
 andar, 

sala 476. Endereço: Av. Mendonça Furtado, 2946, Bairro de Fátima, Santarém, Pará, das 08h15 

min às 11h30min e das 14h15min às 17h30min. 

 

3.3 Será permitida a inscrição por procuração, mediante entrega do respectivo mandato, 

acompanhado de cópia do documento de identidade do procurador, além dos documentos 

exigidos para a inscrição. O candidato inscrito por procuração assume integral responsabilidade 

pelas informações prestadas por seu procurador no formulário de inscrição, arcando com as 

consequências de eventuais erros por ele cometidos. 
 
3.4 Deverá ser apresentada uma procuração para cada candidato, que fará parte do respectivo 

dossiê. As informações prestadas no Formulário de Inscrição e nos documentos que o 

acompanham são de inteira responsabilidade do candidato, ficando o Programa de Pós-

Graduação no direito de excluir do processo seletivo aquele que o preencher com dados 

incorretos, incompletos ou rasurados, bem como se constatado posteriormente, que os dados 

fornecidos são inverídicos ou falsos. 

 

3.5 Não haverá em qualquer hipótese inscrição condicional ou aceitação de documentação 

incompleta. 

 

3.6 Podem se inscrever graduados em curso de nível superior reconhecido pelo MEC e 

portadores de diplomas de cursos correspondentes fornecidos por instituições estrangeiras 

devidamente, convalidados no Brasil. 

 

3.7 No ato da inscrição, o candidato deverá entregar os seguintes documentos: 

 

3.7.1 Ficha de inscrição devidamente preenchida, com indicação da linha a cuja vaga pretende 

concorrer; 

 

3.7.2 Cópias do RG, CPF, título de eleitor com comprovante de votação da última eleição e 

certificado de quitação com o serviço militar (para candidato brasileiro do sexo masculino). 

Candidato estrangeiro deve apresentar visto de permanência no país e declaração de proficiência 

em língua portuguesa. Todas as cópias deverão estar devidamente autenticadas. 

3.7.2.1 Declaração de Vínculo, se servidor da Universidade Federal do Oeste do Pará e fazer a 

opção pelo Regime de reserva de vagas para servidores ativos conforme Resolução CONSEPE 

171, de 30 de novembro de 2016. 
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3.7.3 Cópia autenticada do diploma de graduação ou declaração de conclusão do curso; 

portadores de diploma de curso de graduação obtido em instituições estrangeiras devem 

acrescentar documento de convalidação ou equivalência no Brasil, reconhecido por instituição 

de ensino superior brasileira credenciada para tal fim. 

 

3.7.4 Uma via atualizada e comprovada do Currículo Lattes com a produção acadêmica dos 

últimos cinco anos; os documentos de comprovação devem estar dispostos na ordem em que são 

citados no currículo. 

 

3.7.5 Duas cópias do projeto de pesquisa, sem identificação do candidato, apresentado em até 

dez páginas, papel A4, espaço 1,5, fonte Times New Roman 12, sem qualquer citação ou 

referência que identifique o candidato. O projeto deve, necessariamente, vincular-se a uma das 

linhas de pesquisa do PPGSAQ-UFOPA. O projeto deve conter: tema e problema, objetivos, 

justificativa, fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, cronograma e referências 

bibliográficas. 

 

3.8 Ocorrendo mais de uma inscrição do mesmo candidato, a última inscrição cancela as 

anteriores; encerrado o período de inscrição, não serão permitidas alterações na inscrição e na 

documentação do candidato. 

 

3.9 As inscrições que não atenderem as determinações dos itens 3.7.1 a 3.7.5 serão indeferidas. 

 

3.10 A divulgação das inscrições deferidas ocorrerá em 21 de junho de 2017 nos sites 

www.ufopa.edu.br e http://ppgsaq.wix.com/ppgsaq e no quadro de avisos do PPGSAQ, 

localizado no campus Amazônia, 4
o
 andar, próximo à sala 476. Endereço: Av. Mendonça 

Furtado, 2946, Bairro de Fátima, Santarém, Pará. 

 

3.11 O candidato com necessidade de atendimento especializado deve registrar, em local 

indicado no formulário, o tipo de atendimento de que necessita para a realização das provas, 

anexando cópia do laudo médico que comprova a necessidade a ser atendida. 

 

4. Do processo de seleção 
4.1 O processo seletivo será coordenado por comissão de avaliação composta pelos docentes 

permanentes e colaboradores do PPGSAQ-UFOPA, homologada pelo colegiado do referido 

Programa. 

 

4.2 O processo seletivo é composto de três fases. 

 

4.2.1 A primeira fase compreende exame de proficiência em língua estrangeira e prova de 

conhecimentos gerais. Só estará apto a realizar as provas o candidato cuja inscrição tenha sido 

deferida. 

 

4.2.2 A divulgação das datas e locais das provas de proficiência e de conhecimentos em 

sociedade, ambiente e qualidade de vida ocorrerá em 21 de junho de 2017 nos sites 

www.ufopa.edu.br e http://ppgsaq.wix.com/ppgsaq e no quadro de avisos do PPGSAQ, 

localizado no campus Amazônia, 4
o
 andar, próximo à sala 476. Endereço: Av. Mendonça 

Furtado, 2946, Bairro de Fátima, Santarém, Pará. 

 

4.2.3 O exame de proficiência, de caráter eliminatório, será em inglês ou espanhol, conforme 

opção do candidato. 
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4.2.3.1 Do exame de proficiência constarão textos em língua estrangeira sobre temas 

relacionados ao mestrado em questão; as perguntas, nessa língua, serão respondidas em 

português, com uso exclusivo de dicionário impresso. O candidato deve demonstrar que 

compreendeu o texto na língua estrangeira, com respostas adequadas ao conteúdo e 

desenvoltura na exposição do argumento; a simples tradução do texto não será considerada 

suficiente. 

 

4.2.3.2 A prova valerá dez pontos, com fração centesimal, sendo seis a nota mínima de 

aprovação. 

 

4.2.3.3 Será dispensado do exame de proficiência aquele(a) que: 1. Apresente documento de 

aprovação em exame equivalente fornecido por programa de pós-graduação credenciado pela 

Capes, desde que o referido exame tenha sido aplicado em período inferior ou igual a dois anos 

antes da data de inscrição do(a) candidato(a) na presente seleção; 2. Apresente certificado de 

proficiência IELTS (com mínimo de 5 pontos), Cambridge Exam (no mínimo FCE) ou TOEFL 

(com mínimo de 510 pontos para TOEFL Paper e ITP (Institutional Testing Program); 180 

pontos para TOEFL CBT; 64 pontos para TOEFL IBT.  Tais declarações ou certificados deverão 

ser apresentados no ato da inscrição. 

 

4.2.3.4 Candidatos que não forem aprovados na prova de proficiência em língua estrangeira 

estarão automaticamente desclassificados do processo seletivo. 

 

4.2.3.5 O exame de proficiência não compõe a nota de aprovação para o mestrado 

acadêmico em questão. 
 

4.2.4. A prova de conhecimentos gerais, de caráter eliminatório e classificatório, constará de 

tema comum às duas linhas de pesquisa do PPGSAQ, cuja bibliografia básica encontra-se 

indicada no anexo I. 

 

4.2.4.1 A prova de conhecimentos gerais valerá dez pontos, com fração centesimal, sendo seis a 

nota mínima de aprovação. 

 

4.2.4.2 Os critérios de avaliação da prova de conhecimentos gerais, conforme ficha de avaliação 

apresentada no anexo II, são: 1. Clareza, objetividade e organização das ideias; 2. Densidade e 

qualidade argumentativa considerando o tema proposto; 3. Uso apropriado da bibliografia 

constante do edital; 4. Adequação da redação aos padrões linguísticos próprios do gênero. 

 

4.2.4.3 Cada prova será submetida a três avaliadores independentes; a nota final será a média 

entre as notas atribuídas pelos avaliadores; havendo discrepância superior a três pontos entre as 

notas, esta será submetida a um quarto avaliador. A nota final será a média das quatro notas. 

 

4.2.4.4 Não será corrigida a prova de conhecimentos gerais dos candidatos que não alcançarem 

proficiência em língua estrangeira. 

 

4.2.5 O exame de proficiência e o exame de conhecimentos em sociedade, ambiente e qualidade 

de vida ocorrerão em 28 de junho de 2017. O exame de proficiência ocorrerá no turno da 

manhã e a prova de conhecimentos em sociedade, ambiente e qualidade de vida no turno 

da tarde, nos seguintes horários: matutino, início: 08:00 e término às 12:00; vespertino: início: 

14:00 horas e término 18:00 horas. 

 

4.2.6 O candidato deve comparecer ao local de realização das provas com, pelo menos, trinta 

minutos de antecedência e apresentar documento de identificação com fotografia. O candidato 
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somente pode se ausentar do local de prova acompanhado por fiscal devidamente credenciado. 

Cada sessão de prova terá a duração de quatro horas, sendo de uma hora o tempo mínimo de 

permanência do candidato na sala para cada sessão. 

 

4.2.7 A lista de aprovados no exame de proficiência em língua estrangeira será divulgada no dia 

03 de julho de 2017 nos sites www.ufopa.edu.br e http://ppgsaq.wix.com/ppgsaq e no quadro 

de avisos do PPGSAQ, localizado no campus Amazônia, 4
o
 andar, próximo à sala 476. 

Endereço: Av. Mendonça Furtado, 2946, Bairro de Fátima, Santarém, Pará. 
 
4.2.8 A lista dos aprovados na prova de conhecimentos em sociedade, ambiente e qualidade de 

vida será divulgada no dia 07 de julho de 2017 nos sites www.ufopa.edu.br e 

http://ppgsaq.wix.com/ppgsaq e no quadro de avisos do PPGSAQ, localizado no campus 

Amazônia, 4
o
 andar, próximo à sala 476. Endereço: Av. Mendonça Furtado, 2946, Bairro de 

Fátima, Santarém, Pará. 

 

4.3 A segunda fase, de caráter eliminatório e classificatório, compreende avaliação de projeto 

de pesquisa e de entrevista. 

 

4.3.1 Cada projeto será avaliado por três professores do Programa, sendo que a nota do projeto 

consistirá na média das notas conferidas pelos três avaliadores. A análise prevê pontuação de 

zero a dez, com fração centesimal, sendo que essa nota comporá a nota final da segunda fase da 

seleção. 

 

4.3.2 Os critérios de avaliação do projeto de pesquisa, conforme constam da ficha de avaliação 

apresentada no anexo III, são: 1. Justificativa e relevância do projeto para a linha de pesquisa 

escolhida pelo candidato; 2. Fundamentação teórica pertinente ao campo de estudo ao qual o 

projeto está baseado, prezando pela coerência dos argumentos construídos na problematização; 

3. Qualidade e propriedade dos procedimentos metodológicos 4. Adequação linguística ao 

gênero; 5. Atendimento às normas da ABNT. 
 

4.3.3 Compõe ainda essa segunda fase a entrevista individual realizada por uma banca de três 

docentes, a ocorrer no período de 18 a 20 de julho de 2017, das 08h às 12h e das 14h às 20h, 

nas dependências do campus Amazônia. A divulgação do local será feita nos sites 

www.ufopa.edu.br e http://ppgsaq.wix.com/ppgsaq e no quadro de avisos do PPGSAQ, 

localizado no campus Amazônia, 4
o
 andar, próximo à sala 476. Endereço: Av. Mendonça 

Furtado, 2946, Bairro de Fátima, Santarém, Pará. 
 

4.3.4 A entrevista tratará do conteúdo do projeto de pesquisa e da experiência acadêmica. 
 

4.3.5 A avaliação do desempenho do candidato na entrevista seguirá os itens constantes da ficha 

do anexo V: 1. Clareza e objetividade na exposição do projeto de pesquisa; 2. Densidade 

argumentativa e perspectiva de desenvolvimento da investigação; 3. Relevância acadêmica e 

social do projeto de pesquisa para o contexto amazônico e/ou brasileiro; 4. Domínio do 

referencial teórico que norteia a proposta de pesquisa. 
 

4.3.6 A nota da entrevista será de zero a dez, com fração centesimal, correspondendo à média 

das notas atribuídas pelos avaliadores, sendo que essa nota comporá a nota final da segunda fase 

da seleção. 
 

4.3.7 A nota final da fase consistirá na média aritmética obtida entre a nota do projeto e a nota 

da entrevista, sendo seis a nota mínima de aprovação. 
 

4.4 A terceira fase, concomitante à segunda fase, de caráter classificatório, compreende análise 

do currículo Lattes por membros da comissão de avaliação. 
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4.4.1 O currículo será pontuado em até dez pontos, com fração centesimal. A nota obtida nessa 

fase não é eliminatória, mas compõe a nota final do processo seletivo. 
 

4.4.2 Os itens considerados na avaliação, conforme descritos na ficha de avaliação de análise de 

currículo constante do Anexo IV, são: produção científica; experiência acadêmica; experiência 

profissional em sociedade, ambiente e qualidade de vida; e formação continuada. 

 

4.4.3 No dia 21 de julho de 2017 será divulgado o resultado da 2
a
 e 3

a
 fase do processo seletivo 

que compreendem: 2
a
 fase: avaliação de projeto e entrevistas e 3

a
 fase: análise de curriculum 

lattes. Os resultados de ambas as fases serão divulgados nos sites www.ufopa.edu.br e 

http://ppgsaq.wix.com/ppgsaq e no quadro de avisos do PPGSAQ, localizado no campus 

Amazônia, 4
o
 andar, próximo à sala 476. Endereço: Av. Mendonça Furtado, 2946, Bairro de 

Fátima, Santarém, Pará. 
 

4.5 A nota final do candidato no processo seletivo para ingresso no Programa de Pós-Graduação 

em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida na Amazônia – PPGSAQ na turma 2017 será 

obtida mediante soma ponderada das notas da prova de conhecimentos gerais, do projeto de 

pesquisa e entrevista e do currículo lattes, em escala de zero a dez, conforme tabela a seguir: 

 

ITEM DE AVALIAÇÃO Nota 

obtida 

Fator de 

Ponderação 

Valor do 

Item 

Prova de conhecimentos gerais  4  

Projeto de pesquisa e entrevista  5  

Currículo Lattes  1  

TOTAL FINAL (pontuação máxima 10)  

 
4.6 A classificação dos candidatos aprovados obedecerá à ordem decrescente das notas finais, 

nas respectivas vagas disponibilizadas nas linhas de pesquisa. 
 

4.6.1 Em caso de empate na nota final, os critérios de desempate obedecerão a seguinte ordem: 

1. maior nota na prova escrita; 2. maior nota na fase avaliação de projeto e entrevista; 3. maior 

nota na avaliação do Currículo Lattes; 

 

4.7 O resultado final do processo de seleção 2017 do Programa de Pós-Graduação em 

Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida na Amazônia, apresentado por linha de pesquisa, em 

ordem de classificação decrescente, será divulgado no dia 26 de julho de 2017 nos sites 

www.ufopa.edu.br e http://ppgsaq.wix.com/ppgsaq e no quadro de avisos do Programa, 

localizado no campus Amazônia, 4
o
 andar, próximo à sala 476. Endereço: Av. Mendonça 

Furtado, 2946, Bairro de Fátima, Santarém, Pará. 
 

5. Da matrícula dos candidatos aprovados 
5.1 A matrícula ocorrerá no período de 27 a 28 de julho de 2017 na secretaria do Programa, 

localizada na secretaria do PPGSAQ, localizado no campus Amazônia, 4
o
 andar, sala 476. 

Endereço: Av. Mendonça Furtado, 2946, Bairro de Fátima, das 08h às 12h e das 14h às 18h. 
 

5.2 No ato da matrícula, será obrigatória a apresentação do diploma de graduação ou declaração 

de conclusão do curso pelos candidatos aprovados; portadores de diploma de curso de 

graduação obtido em instituições estrangeiras devem acrescentar documento de convalidação ou 

equivalência no Brasil, reconhecido por instituição de ensino superior brasileira credenciada 

para tal fim. 
 

5.3. As aulas terão início em 03 de agosto de 2017, com realização da aula inaugural. 
 

 

http://www.ufopa.edu.br/
http://ppgsaq.wix.com/ppgsaq
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6. Dos recursos 
6.1 Será admitido recurso por escrito no prazo de 48 horas, tendo como termo inicial o dia útil 

subsequente à data de divulgação do resultado a ser recorrido. 

 

6.2 O recurso deve ser endereçado à presidência da comissão de avaliação e protocolado na 

Seção de Pós-graduação, Programas e Projetos do CFI, localizado no campus Amazônia, 4
o
 

andar, sala 476. Endereço: Av. Mendonça Furtado, 2946, Bairro de Fátima, das 08h às 12h e das 

14h às 18h, podendo ser interposto pelo candidato ou por procurador devidamente habilitado e 

em conformidade com o anexo VIII deste edital. 

 

6.3 O recurso deve ser consistente e objetivo e não conter nenhum comentário desrespeitoso a 

qualquer membro da comissão de avaliação do processo seletivo. 

 

6.4 Somente serão apreciados recursos protocolados dentro do prazo estabelecido. A comissão 

terá até 48 horas para julgar o pedido de recurso; a apreciação deve levar em conta os elementos 

constantes dos anexos I a VI deste edital, garantido ao candidato o livre acesso ao parecer. 

 

6.5 O julgamento do recurso e seu resultado não geram efeito suspensivo sobre as fases do 

processo seletivo, objeto deste edital. 

 

7. Das disposições gerais 
7.1 Ao se inscrever, o candidato aceita as condições e normas estabelecidas neste edital. 

 

7.2 As atividades acadêmicas do Programa de Pós-graduação em Sociedade, Ambiente e 

Qualidade de Vida na Amazônia/PPGSAQ-UFOPA são desenvolvidas em tempo integral. 

 

7.3 O candidato aprovado deve ter disponibilidade para participar das atividades acadêmico-

científicas inerentes ao Programa de Pós-graduação. 

 

7.4 O candidato não selecionado terá trinta dias, a partir da data de divulgação do resultado 

final, para retirar seus documentos na Seção de Pós-graduação, Programas e Projetos do CFI. 

Findo este prazo, a documentação será incinerada, não cabendo reclamação. 

 

7.5 O candidato é responsável por todas as informações prestadas neste processo seletivo. 

 

7.6 Em nenhuma fase do processo seletivo é permitido o uso de qualquer aparelho 

eletroeletrônico pelos candidatos. 

 

7.7 O cronograma deste processo seletivo consta do anexo VI. 

 

7.8 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela comissão de avaliação do processo 

seletivo para ingresso em 2017 do Programa de Pós-graduação em Sociedade, Ambiente e 

Qualidade de Vida na Amazônia/PPGSAQ-UFOPA. 

 

Santarém,11 de maio de 2017. 
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ANEXO I – Referencial Teórico para a prova escrita de conhecimentos 

 

ARAGÓN, L. E. As lutas pela Amazónia no início do milénio desenvolvimento amazônico 

em questão. Revista Crítica de Ciências Sociais [Online], 107/2015, URL: 

http://rccs.revues.org/5983 ; DOI : 10.4000/rccs.5983 

 

BALIM, A. P. C.; SILVA, M. B. O. Complexidade Ambiental: o repensar da relação 

Homem-Natureza e seus desafios na sociedade contemporânea. Revista Veredas do Direito, 

Belo Horizonte,  v
o
 11, n

o
 21, p.163-186, jan/jun-2014  

 

LACERDA, F. G.; VIEIRA, E. R. C. “O celeiro da Amazônia”: agricultura e natureza no 

Pará na virada do século XIX para o XX. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 16, n. 30, p. 157-

181, jan./jun-2015 
 
LIMA, D.; POZZOBON, J. Amazônia socioambiental. Sustentabilidade ecológica e 

diversidade social. Revista de ESTUDOS AVANÇADOS 19 (54), 2005. 45-74. 
 

PEREIRA, E. F.; TEIXEIRA, C. S.; SANTOS, A. Qualidade de vida: abordagens, conceitos e 

avaliação. Em Rev. bras. Educ. Fís. Esporte, São Paulo, v.26, n.2, p.241-50, abr./jun. 2012. 

 

SILVA JUNIOR, R. D.; FERREIRA, L. da C.; LEWINSOHN, T. M. Sustentabilidade entre 

interdisciplinaridade e propositividade: um olhar para artigos científicos em ecologia, 

economia, sociologia e antropologia. Porto Alegre, ano 16, n
o
 37, set/dez 2014, p. 42-70.  
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ANEXO II – Ficha de avaliação da prova escrita 

Código do Candidato: ___________________________________________________________ 

 

Questão Geral 

 

CRITÉRIOS ESPECIFICAÇÃO MÁX. OBTIDO 

1. Clareza, objetividade e 

organização das ideias 

O candidato percebe apropriadamente a 

proposta e expõe sua tese com 

desenvoltura (2,0) 

2,0 

 

O candidato percebe a proposta e a 

desenvolve com propriedade, apesar de 

dificuldade na exposição (1,7) 

O candidato, apesar de reconhecer o 

tema, desenvolve-o com razoável 

dificuldade e pouca densidade (1,4) 

O candidato tem dificuldade no 

entendimento do tema e apresenta 

argumentação superficial ou 

contraditória (1,0) 

O candidato trata de questões que são 

pertinentes ao tema, mas não as articula 

devidamente demonstrando problema de 

coerência (0,5) 

O candidato não reconheceu o tema, 

desenvolvendo texto em desacordo com 

a proposta (ZERO) 

 

2. Densidade e qualidade 

argumentativa 

considerando o tema 

proposto 

O candidato oferece argumentação 

abundante e bem articulada, em função 

da tese proposta (4,0) 

4,0 

 

O candidato oferece argumentação 

apropriada e articulada com a tese, mas 

com alguma inconstância (3,5) 

O candidato percebe argumentação 

pertinente, mas tem dificuldade em sua 

exposição ou não lhes oferece densidade 

(3,0) 

O candidato traz argumentos dentro do 

tema, mas pouco articulados ou com 

contradição evidente (2,5) 

O candidato trata de questões que são 

pertinentes ao tema, mas não as articula 

devidamente (1,5) 

O candidato não consegue desenvolver 

raciocínio coerente com o tema proposto 

(ZERO) 
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3. Uso apropriado da 

bibliografia constante do 

edital 

O candidato utiliza a bibliografia 

sugerida pela questão com desenvoltura e 

estabelece diálogos com outros textos e 

questões pertinentes (2,0) 

2,0 

 

O candidato utiliza a bibliografia 

sugerida pela questão com propriedade, 

mas pouco avança a análise para além do 

escopo dos textos  (1,7) 

O candidato utiliza parcialmente a 

bibliografia sugerida pela questão; deixa 

de lado aspectos representativos da 

argumentação dos candidatos (1,4) 

O candidato usa com dificuldade a 

bibliografia sugerida pela questão, 

centrando-se em tópicos localizados (1,0) 

O candidato apenas cita a bibliografia 

sugerida pela questão, sem efetivamente 

explorar seu conteúdo ou fazendo-o de 

forma contraditória (0,5) 

O candidato não usa a bibliografia 

sugerida pela questão (ZERO) 

4. Adequação da redação 

aos padrões linguísticos 

próprios do gênero 

O texto, redigido de acordo com o 

padrão do gênero (texto dissertativo), 

tem boa fluência, estilo e desenvoltura 

linguística; equívocos de usa de regras de 

escrita circunstanciais e não importam 

(2,0) 

2,0 

 

O texto tem desenvoltura, estando 

redigido conforme os padrões do gênero; 

há atritos locais de coesão e (ainda que 

não volumosos) erros de escrita que 

podem prejudicar a leitura, 

especialmente na pontuação e na 

concordância (1,7) 

O texto, apesar de demonstrar 

dificuldade no trato dos padrões do 

gênero, tem  razoável desenvoltura; há 

atritos de coesão e erros de escrita que 

prejudicam a fluência e a coesão (1,4) 

Texto travado, sem sequência e com 

fluência difícil; não se percebe 

propriamente um ensaio, mas uma 

sobreposição de tópicos com sequência 

pouco clara; há dificuldade evidente no 

trato das convenções da escrita (1,0) 
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Texto sem volume, truncado, com frase 

soltos e pouco articuladas; apresenta 

muitos problemas de coesão e marcas de 

oralidade; há dificuldade evidente no 

trato das convenções da escrita; 

dificilmente se pode dizer que 

corresponde a um ensaio (0,5) 

Texto muito truncado, com problemas 

sérios de coesão e de oralidade; 

dificuldade muito grande no trato com os 

padrões da escrita (ZERO) 

TOTAL 10,0  
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ANEXO III – Ficha de avaliação do projeto de pesquisa 

Candidato:____________________________________________________________________  

O Tema do Projeto de Pesquisa está adequado à linha de pesquisa indicada: (    ) SIM   (   ) NÃO 

Caso não seja considerado adequado, o projeto não será avaliado e o candidato será eliminado. 

CRITÉRIOS ESPECIFICAÇÃO MÁX. OBTIDO 

1. Justificativa / 

relevância da 

pesquisa para a 

Linha de pesquisa 

escolhida 

Justificativa consistente, defendendo a 

relevância da pesquisa para os estudos em 

sociedade, ambiente e qualidade de vida (3,0) 

3,0 

 

Justificativa, suficiente, mas com dificuldade 

de fazer a associação apropriada com o campo 

em que se insere (2,5) 

Justificativa está centrada em questões 

circunstanciais, mostrando dificuldade em 

explicitar a relevância da pesquisa para 

sociedade, ambiente e qualidade de vida (2,0) 

O candidato, em sua justificativa, apresenta a 

relevância da pesquisa de forma desarticulada 

e pouco fundamentada (1,2) 

A justificativa é superficial e não consegue 

defender a relevância do projeto (0,5) 

Não apresenta justificativa (ZERO) 

2. Fundamentação 

teórica / densidade 

do argumento 

O projeto apresenta fundamentação teórica 

consistente, referenciada e vinculada ao 

projeto de pesquisa (3,0) 

3,0 

 

A fundamentação teórica é abrangente, mas 

não totalmente vinculada ao projeto de 

pesquisa (2,5) 

A fundamentação teórica é adequada, ainda 

pouco densa; há dificuldade em articulá-la 

com a proposta de trabalho do projeto de 

pesquisa (2,0) 

A fundamentação teórica é limitada e pouco 

articulada ao projeto de pesquisa (1,2) 

A fundamentação teórica é superficial e/ou 

desvinculada do projeto de pesquisa (0,5) 

Não possui fundamentação teórica (ZERO) 

3. Qualidade e 

propriedade dos 

procedimentos 

metodológicos 

A metodologia está bem fundamentada, 

indicando tipos, abordagens e técnicas de 

pesquisa apropriadas ao projeto; é plenamente 

exequível (3,0) 

3,0 

 

A metodologia, não obstante ter boa 

fundamentação, indica abordagens e as  

técnicas de pesquisa que não seriam as mais 

indicadas para o projeto; sugere alguma 

dificuldade na execução (2,7) 
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Metodologia com fundamentação básica; as 

abordagens e as técnicas de pesquisa 

indicadas não são as mais apropriadas para o 

projeto (2,4) 

Metodologia não está devidamente 

fundamentada, porém aponta tipos, 

abordagens e técnicas de pesquisa que podem 

ser úteis (2,0) 

Metodologia não está fundamentada e aponta 

superficial e vagamente os procedimentos de 

pesquisa vinculados ao projeto (1,0) 

Metodologia não está fundamentada, nem 

aponta procedimentos de pesquisa adequados 

ao projeto (ZERO) 

4. Adequação 

linguística ao gênero 

(inclui o  

atendimento às 

normas da ABNT) 

Texto fluente, redigido de acordo com o 

padrão do gênero (projeto de pesquisa), com 

seções bem caracterizadas e boa desenvoltura 

linguística; os equívocos de usa de regras de 

escrita ou ABNT são circunstanciais e não 

importam (1,0) 

1,0 

 

O texto tem desenvoltura, estando redigido 

conforme o gênero; há atritos de coesão e 

(ainda que não volumosos) erros de escrita ou 

uso da ABNT que podem prejudicar a 

exposição (0,7) 

A redação do projeto, apesar de demonstrar 

dificuldade no trato dos padrões do gênero, 

tem desenvoltura; há atritos de coesão e erros 

de escrita e normas que prejudicam a fluência 

e a coesão (0,5) 

Texto travado, sem sequência definida e com 

fluência difícil; não se percebe propriamente 

um projeto, mas uma sobreposição de tópicos 

com sequência pouco clara; há dificuldade 

evidente no trato das convenções da escrita 

(0,3) 

Texto sem volume, truncado, com frase soltos 

e pouco articuladas; apresenta muitos 

problemas de coesão e marcas de oralidade; 

há dificuldade evidente no trato das 

convenções da escrita; dificilmente se pode 

dizer que corresponde a um ensaio (0,1) 

Redação muito truncada, com problemas 

sérios de coesão e de oralidade; demonstra 

grande dificuldade no trato com os padrões da 

escrita e com as normas da ABNT (ZERO) 

TOTAL 10,0  
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ANEXO IV – Ficha de avaliação do currículo Lattes 
Candidato: ____________________________________________________________________ 

 

CRITÉRIOS Quantidade Pontuação 

Produção científica 

(máximo de 3,0 pontos) 

Livro (2,0)   

Capítulo de livro (1,0)   

Artigo em periódicos qualificado (1,0)   

Artigos em outros periódicos (0,5)   

Texto completo em anais de congresso (0,5)   

Resumo expandido (0,3)   

Resumo simples (0,2)   

Experiência acadêmica 

(máximo 2,5 pontos) 

Extensão (0,5)   

Pesquisa (0,5)   

Monitoria (0,5)   

Estágio extracurricular em sociedade, ambiente e 

qualidade de vida (0,5) 
  

Experiência profissional em sociedade, ambiente e qualidade de vida 

(máximo 2,5 pontos) 

Área social (0,25 pontos por ano)   

Área ambiental (0,25 pontos por ano)   

Área de saúde (0,25 pontos por ano) 

Área interdisciplinar (1,75) 

Formação continuada 

(máximo 2,0 pontos) 

Participação em eventos científicos (0,2)   

Curso de extensão (0,3)   

Aperfeiçoamento (0,5)   

Especialização (1,0)   

TOTAL   
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ANEXO V – Ficha de avaliação da entrevista 
 

Candidato: _________________________________________________________________ 

 

Linha de pesquisa: 1. (    )  2. (    ) 

 

CRITÉRIOS MÁX OBTIDO 

1. Clareza e objetividade na exposição do projeto de pesquisa 3,0  

2. Densidade argumentativa e perspectiva de desenvolvimento da 

investigação 
2,0  

3. Relevância acadêmica e social do seu projeto de pesquisa para o 

contexto amazônico e/ou brasileiro 
2,5  

4. Domínio do referencial teórico que norteia sua proposta de pesquisa 2,5  

TOTAL 10,0  
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ANEXO VI – Cronograma 

 

ATIVIDADES DATAS 

Divulgação do Edital 31/05/2017 

Período das inscrições dos candidatos 31/05 a 19/06/2017 

Divulgação da lista de inscrições deferidas e indeferidas 20/06/2017 

Interposição de recurso das inscrições indeferidas 23 a 26/06/2017 

Divulgação dos resultados dos recursos de inscrições indeferidas 26/06/2017 

Divulgação do horário e local das provas de proficiência em língua estrangeira. 21/06/2017 

Realização do exame de proficiência em língua estrangeira 28/6/2017 (MAT) 

Realização da Prova de Conhecimento 28/6/2017 (VESP) 

Divulgação da lista dos aprovados no exame de proficiência em língua estrangeira 03/07/2017 

Interposição de recurso do resultado da prova de proficiência em língua estrangeira 04 a 05/07/2017 

Resultado do recurso da prova de proficiência em língua estrangeira 05/07/2017 

Divulgação da lista dos aprovados na Prova de Conhecimento em Sociedade, 

Ambiente e Qualidade de Vida 

07/072017 

Interposição de recurso do resultado das provas em  Sociedade, Ambiente e 

Qualidade de Vida 

10 e 11/07/2017 

Resultado do recurso das provas de conhecimentos em  Sociedade, Ambiente e 

Qualidade de Vida 

12/07/2017 

Análise de projetos e de curriculum lattes 05 a 17/07/2017 

Divulgação da agenda de entrevistas 17/07/2017 

Realização das entrevistas 18/07 a 20/07/2017 

Análise de Currículo 20/07/2017 

Divulgação do Resultado da Análise de Projeto, Entrevista e da Análise do Currículo 21/07/2017 

Interposição de Recurso do resultado da Análise de Projeto, Entrevista e da Análise 

do Currículo 

24 a 25/07/2017 

Resultado da Interposição de Recurso do resultado Análise de Projeto, Entrevista e 

da Análise do Currículo 

26/07/2017 

Divulgação da lista final dos aprovados no processo seletivo 26/07/2017 

Período de matrícula dos aprovados 27 a 28/07/2017 

Aula Inaugural 03/08/2017 
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ANEXO VII – Formulário de Inscrição 

 
I. NÚMERO DA INSCRIÇÃO: 

II. INDICAÇÃO DE LINHA E ORIENTADOR(A) PRETENDIDO 

 

LINHA DE PESQUISA 
(     ) Linha 1: Políticas Públicas, Diversidade e Desenvolvimento Amazônico 

(     ) Linha 2: Biodiversidade, Saúde e Sustentabilidade 

 

Indique em ordem decrescente de interesse o nome de  dois possíveis orientadores: 

1.__________________________________________________________________________  

2.__________________________________________________________________________ 
(*) Ver Item 2.2 do Edital 01/2017 PPGSAQ, contendo a lista dos Docentes/Orientadores. 
III. SE SERVIDOR DA UFOPA 

(    ) Desejo concorrer pelo Regime de Disponibilização de vagas para servidores ativos, conforme Resolução 

CONSEPE no 171 de 30.11.2016.  

 

IV. DADOS PESSOAIS 

Nome: 

Nascimento: Natural de: Estado: Estado Civil: 

R.G ou Passaporte: Órgão Emissor:  Data de Expedição: CPF: 

Filiação: 

Ocupação Atual: 

Endereço Residencial: 

Bairro: Cidade: CEP: 

Telefone para Contato: Endereço Eletrônico: 

V. DADOS ACADÊMICOS 

Graduação: 

Início: Conclusão: Caso Concluinte, Previsão de Conclusão: 

Instituição: 

Idioma Estrangeiro para EXAME DE PROFICIÊNCIA:        1. (      ) INGLÊS       2. (     ) ESPANHOL 

Para a realização das provas, NECESSITO de condições apropriadas considerando ter:  

(    ) Deficiência física;    (    ) Deficiência visual;  (    ) Outro: ________________________ 

 

Tecnologia Assistiva necessária durante as etapas de seleção: ________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

DECLARO estar ciente das normas do Edital de seleção do Programa de Pós Graduação em 

Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida da UFOPA, 

 

______________________________________________ 

Assinatura legível 
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ANEXO VIII – Formulário para Interposição de Recursos 

 

 
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

À Comissão Organizadora do processo de seleção e admissão de 2017, ao Programa de Pós-graduação 

Interdisciplinar em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida – Mestrado Acadêmico, Resolução nº 121 do Conselho 

Superior de Pesquisa, Ensino e Extensão, de 10 de agosto de 2015. 

 

Nome candidato (a): 

 

Nº de inscrição:  

 

Justificativa do candidato – Razões da solicitação do recurso: 
 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

 

Obs: Preencher com letra legível; protocolar este formulário no PPGSAQ, no Campus Amazônia, Quarto andar, Sala 

476, Endereço: Avenida Mendonça Furtado, 2946, Bairro de Fátima, Santarém-PA . 

 

 

Data:____/____/____                                          _____________________________________ 

                                                                              Assinatura do candidato 

 

 


