
A Coordenação do Programa de Pós
Sustentável do Trópico Úmido 
resultado de Seleção de Bolsas de Dou
Regimento de Bolsas. 

 

 

 
 

 
 

Nº 

1.  FLAVIO HENRIQUE SOUZA LOBATO
 

2.  MAGDA FRANCIANE NASCIMENTO ALEXANDRE
 

3.  GABRIEL AUGUSTO NOGUEIRA DOS SANTOS
 

4.  CASSIA KARIMI VIEIRA CATIVO
 

5.  ANDREY MANOEL LEAO DE LEAO
 

6.  MARIANA TRINDADE CRUZ
 

7.  ALAN PEREIRA DIAS
 

8.  AMANDA MESQUITA CRISTO
 

9.  ANDREY FELIPE GOMES GONÇALVES
 

 

 

 
Obs 1: As bolsas disponíveis serão implantadas a partir de março/202
que haja liberação de cotas pela CAPES e CNPq;

 
Obs 2: Somente se existirem bolsas 
remuneração serão beneficiados, após o atendimento de todos e todas as candidatas em 
regime de dedicação exclusiva ao programa, sem remunerações e vínculo empregatício. 
Também para as bolsas sobressalentes, as
as classificações dos discentes com vínculo e/ou remuneração, acompanhando os critérios 
do Edital 002/2022 e do Regimento de Bolsas do PPGDSTU;

 

Obs 3: A Classificação não implica existência imediata de cotas de
da vontade e autonomia do PPGDSTU. À medida que as cotas forem sendo liberadas, 
entraremos em contato para os referentes procedimentos administrativos. É importante que 
todas e todas tenham contas bancárias no Banco do Brasil;

 
Obs 4: Esta lista é válida para todo o ano de 202

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

NÚCLEO DE ALTOS ESTUDOS AMAZÔNICOS

PROGRAMA DE PÓS
SUSTENTÁVEL DO TRÓPICO ÚMIDO

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 
Sustentável do Trópico Úmido – PPGDSTU/NAEA/UFPA, torna público o 
resultado de Seleção de Bolsas de Doutorado, conforme Edital 002/202

DOUTORADO 

CANDIDATO 

FLAVIO HENRIQUE SOUZA LOBATO 

MAGDA FRANCIANE NASCIMENTO ALEXANDRE 

GABRIEL AUGUSTO NOGUEIRA DOS SANTOS 

CASSIA KARIMI VIEIRA CATIVO 

ANDREY MANOEL LEAO DE LEAO 

MARIANA TRINDADE CRUZ 

ALAN PEREIRA DIAS 

AMANDA MESQUITA CRISTO 

ANDREY FELIPE GOMES GONÇALVES 

: As bolsas disponíveis serão implantadas a partir de março/2022, conforme e desde 
que haja liberação de cotas pela CAPES e CNPq; 

: Somente se existirem bolsas sobressalentes, os candidatos com vínculo e/ou 
remuneração serão beneficiados, após o atendimento de todos e todas as candidatas em 
regime de dedicação exclusiva ao programa, sem remunerações e vínculo empregatício. 
Também para as bolsas sobressalentes, as mesmas serão disponibilizadas de acordo com 
as classificações dos discentes com vínculo e/ou remuneração, acompanhando os critérios 

e do Regimento de Bolsas do PPGDSTU; 

A Classificação não implica existência imediata de cotas de bolsas, o que independe 
da vontade e autonomia do PPGDSTU. À medida que as cotas forem sendo liberadas, 
entraremos em contato para os referentes procedimentos administrativos. É importante que 
todas e todas tenham contas bancárias no Banco do Brasil; 

Esta lista é válida para todo o ano de 2022. Em 2023, é aberto novo edital.
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sobressalentes, os candidatos com vínculo e/ou 
remuneração serão beneficiados, após o atendimento de todos e todas as candidatas em 
regime de dedicação exclusiva ao programa, sem remunerações e vínculo empregatício. 

mesmas serão disponibilizadas de acordo com 
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, é aberto novo edital. 

 


