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EDITAL Nº 01 JANEIRO/2019
SELEÇÃO DE CANDIDATO À BOLSA DO PROGRAMA NACIONAL DE PÓSDOUTORADO – PNPD/CAPES.

A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIEDADE,
NATUREZA E DESENVOLVIMENTO (PPGSND) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
OESTE DO PARÁ, torna público o edital para seleção de candidato à Bolsa do Programa Nacional
de Pós-Doutorado - PNPD/CAPES.
I. Sobre o Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Natureza e Desenvolvimento.
Aprovado pela Capes em 2012, o PPGSND insere-se na área de Ciências Ambientais e tem como
objetivo 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. Possui uma área de concentração com o mesmo título do
programa – Sociedade, Natureza e Desenvolvimento – e quatro linhas de pesquisa, nomeadamente:
Linha 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.
Linha 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 baseado 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.
Linha 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.
Linha 4 – Recursos Naturais, Biodiversidade e Bioprospecção na Amazônia.
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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 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.
II Dos objetivos da seleção
A seleção de candidatos à bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado PNPD/CAPES pauta-se
pelo disposto na Portaria/CAPES Nº 086, de 03 de julho de 2013, e tem como objetivo promover a
realização de estudos de alto nível no âmbito do Programa de Pós-Graduação Sociedade, Natureza e
Desenvolvimento – PPGSND, reforçando seus grupos de pesquisa e promover a inserção de
pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio pós-doutoral, estimulando sua integração com
projetos de pesquisa desenvolvidos pelos docentes permanentes do PPGSND.
III. Das bolsas
Será oferecida 01 (uma) bolsa no valor mensal de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) durante o
período de até 12 (doze) meses, cabendo uma renovação por até 12 meses, mediante manifesto de
interesse do bolsista e da aprovação de relatório de atividades pelo colegiado do curso no caso de o
candidato se enquadrar nas condições (a) e (b) estipuladas no item V.
IV. Dos requisitos dos candidatos
a. Possuir, quando da implementação da bolsa, o título de doutor obtido em curso avaliado
pela CAPES e reconhecido pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição
estrangeira, este deverá ser analisado e aprovado pelo Colegiado do PPGSND;
b. Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes/CNPq ou, se estrangeiro, currículo
utilizando modelo similar ao da plataforma Lattes;
c. Não ser aposentado ou estar em situação equiparada;
d. Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovada a sua
candidatura pela CAPES;
e. Fixar residência na cidade sede do PPGSND (Santarém, PA).
f. Ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem vínculo
empregatício.
g. Ser estrangeiro, residente no exterior
h. Ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino
superior, distinta da UFOPA, ou instituições de pesquisa.
i. Não ter sido bolsista PNPD-CAPES por mais de três anos.
OBS. O candidato aprovado que mantenha vínculo empregatício precisará apresentar o
comprovante de afastamento da sua instituição de origem durante o período de vigência da
bolsa, após a seleção, para que possa ser realizada a implementação da bolsa.
V Das modalidades e duração máxima da bolsa
O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades:
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a. Ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem vínculo
empregatício. Vigência máxima de 24 meses (12 meses podendo renovar por mais 12
meses – ver item III), podendo concorrer a um novo processo seletivo.
b. Ser estrangeiro, residente no exterior. Vigência máxima de 24 meses (12 meses, podendo
renovar por mais 12 meses – ver item III), podendo concorrer a um novo processo seletivo.
c. Ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino
superior ou instituições de pesquisa. Vigência máxima de 12 meses.
VI Das inscrições
As inscrições devem ser realizadas via internet, mediante o envio da documentação abaixo
discriminada para o endereço eletrônico: secppgsnd@gmail.com até as 23h59 do último dia de
inscrição, de acordo com o calendário do edital.
O candidato deverá encaminhar cópias digitalizadas dos seguintes documentos:
a. Formulário de Inscrição, devidamente preenchido (Anexo I); b. Plano de Trabalho (em
português ou inglês), com, no máximo 20 (vinte) páginas, contendo:
i Título do projeto de pesquisa proposto, nome do candidato à bolsa, nome do supervisor;
resumo de até 20 linhas; linha de pesquisa do PPGSND à qual se articula o projeto de pesquisa
e, informação a qual projeto do professor supervisor está vinculado.
ii Referencial teórico (introdução)
iii Justificativa
iv Objetivos e Metas;
v Metodologia;
vi Resultados esperados;
vii Cronograma;
viii Referências bibliográficas;
ix Carta do futuro supervisor no programa referendando a candidatura e o interesse desta para
as atividades didáticas e de pesquisa do PPGSND. O Supervisor dever ser docente do corpo
permanente do PPGSND (ver anexo II).
x Indicação de disciplina da grade do PPGSND na qual irá contribuir.
xi Comprovação do título de doutor, obtido em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos
pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este será analisado
pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação.
xii Currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, currículo seguindo o
modelo da plataforma Lattes;
xiii Ficha de pontuação do curriculum devidamente preenchida (Anexo III)
xiv Só serão deferidos os pedidos de inscrição que atenderem às exigências deste Edital e que
estiverem com a documentação completa.
VII Da Banca Examinadora
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As candidaturas serão analisadas por uma Comissão de Seleção instituída pela Pró-reitoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica (Proppit), com base nos nomes indicados pela
Coordenação do PPGSND.
VIII Do Processo Seletivo
A seleção será feita com base na análise do curriculum vitae do candidato e no seu projeto de pesquisa.
A análise do curriculum vitae será feita com base na produção Tabela apresentado no Anexo III e
terá pontuação máxima de 200 pontos. A análise do projeto de pesquisa será feita por três docentes
do PPGSND integrantes da Comissão de seleção ou indicados por ela. O projeto de pesquisa terá
pontuação máxima de 40 pontos.
IX Do Resultado Final
Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente da nota final, baseada na média
aritmética dos itens da avaliação, sendo que o primeiro será selecionado para a concessão da bolsa do
Programa Nacional de Pós-Doutorado-PNPD/CAPES. Ocorrendo empate, será admitido o candidato
com doutorado há mais tempo; ainda persistindo o empate, será admitido o candidato mais velho. O
resultado final será divulgado no site do PPGSND (http://posgraduacao.ufopa.edu.br/ppgsnd ), a
partir do dia 25 de fevereiro de 2019.
X CRONOGRAMA
ATIVIDADE
Divulgação do edital do PPGSND do Programa Nacional de PósDoutorado da CAPES.
Período do envio de propostas para o e-mail do programa.
Homologação das inscrições
Avaliação das propostas pela comissão do programa.
Divulgação do resultado preliminar na página do curso na
internet http://posgraduacao.ufopa.edu.br/ppgsnd
Término do período de recursos
Divulgação do Resultado Final
Implementação da bolsa

PERIODO
23/01/2019
24/01 a 18/02/2019
19/02/2019
19/02 a 25/02/2019
25/02/2019
48 horas após a divulgação
do resultado
28/02/2019
A partir de 04/03/2019

XI Das Disposições Finais
Os casos omissos serão resolvidos em primeira instância pela Comissão de Seleção e, em segunda
instancia, pelo Colegiado do PPGSND, que emitirá o parecer definitivo.

Santarém – PA, 23 de janeiro de 2019
SÉRGIO DE MELO
Coordenador do PPGSND
Portaria nº527, de 30 de julho de 2018
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ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
DADOS PESSOAIS
Nome:
CPF ou Passaporte (para estrangeiros):
E-mail:
Nome da Mãe:
Nome do Pai:
Sexo: Feminino ( ) Masculino ( ) Outro ( )
Estado Civil: Casado(a) ( ) Solteiro(a) ( )
Etnia:
NATURALIDADE
País:
UF:
Município:
DOCUMENTOS
RG:
Órgão de Expedição:
UF:
Data de Expedição:
Título de Eleitor:
Zona:
Seção:
Data de Expedição:
UF:
Passaporte:
ENDEREÇO
CEP:
Logradouro:
Complemento:
Bairro:
Município:
UF:
Telefone Fixo:
Telefone Celular:
OUTRAS INFORMAÇÕES DO PROCESSO SELETIVO
Linha de Pesquisa:
Indicação de supervisor:
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ANEXO II
Docentes do corpo permanente do PPGSND aptos a supervisionar bolsistas PNPD

Professor
ANDERSON A. DE MOURA MENESES
ANTONIO HUMBERTO HAMAD MINERVINO
CELSON PANTOJA LIMA
DAVID GIBBS MCGRATH
JOÃO RICARDO VASCONCELOS GAMA
JÚLIO TOTA DA SILVA
LAURO EUCLIDES SOARES BARATA
LUCIANA GONÇALVES DE CARVALHO
RODRIGO DA SILVA
SERGIO DE MELO
TANIA SUELY AZEVEDO BRASILEIRO
TROY PATRICK BELDINI

Email
anderson.meneses@ufopa.edu.br
ah.minervino@gmail.com
celson.ufopa@gmail.com
dgmcgrath52@gmail.com
jrvgama@gmail.com
totaju@gmail.com
lauroesbarata@gmail.com
luciana.gdcarvalho@gmail.com
rsilvf@gmail.com
melo.joaopedro@gmail.com
brasileirotania@gmail.com
tpbeldini@yahoo.com
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ANEXO III
FICHA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO A PARTIR DE 2013
PRODUÇÃO CIENTÍFICA* A PARTIR DE 2013 (máximo: 150)

Pontuação
(Candidato)

Conferencia
(Avaliador)

Publicações de artigos Qualis** A (20,0 por publicação)
Publicação de artigos Qualis B1 ou B2 (12,0 por publicação)
Publicação de artigos Qualis B3 – B5 (6,0 por publicação)
Publicação de artigos Qualis C (3,0 por publicação)
Publicação de artigos sem Qualis C (2,0 por publicação)
Publicação de Livro com ISBN (20,0 por publicação)
Publicação de Capítulos de livros com ISBN (10,0 por publicação)
Publicações de Trabalhos Completos em Anais de congressos (2,0 por
publicação)
Publicações de Resumos expandidos em Anais de congressos (1,0 por
publicação)
Publicações de Resumos simples em Anais de congressos (0,5 por publicação)
Subtotal Produção Científica
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL/ACADÊMICA A PARTIR DE 2013 (máximo: 50)
Docência na educação básica (2,0 por ano)
Docência na Educação Superior (2,0 por disciplina com carga horária mínima
de 45 horas)
Pesquisador ou Assistente em pesquisa ou bolsista DTI ou modalidade similar
(4,0 por ano)
Participação em projetos de pesquisa ou extensão como coordenador (2,0
por projeto)
Participação em projetos de pesquisa ou extensão como membro da equipe
(1,0 por projeto, até cinco pontos)
Orientações concluídas de Iniciação Científica, Tecnológica ou a Docência e,
bolsas de extensão (2,0 por orientação)
Orientações concluídas de TCC (graduação ou especialização) (2,0 por
orientação)
Prêmios acadêmicos-científicos (2,0 por prêmio)
Subtotal Experiência Profissional
Total Geral
* Comprovantes de aceite serão considerados para pontuação. ** Qualis na área de Ciências Ambientais da
CAPES.

