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EDITAL 005/2022
SELEÇÃO ESPECIAL PARA O CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO DO
PROGRAMA
DE
PÓS
GRADUAÇÃO
EM
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO TRÓPICO ÚMIDO 2022
A Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio da Coordenação do Programa de PósGraduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido – PPGDSTU/NAEA/UFPA,
conforme decisão do Colegiado torna público o Edital de Seleção Especial para os Cursos
de Mestrado em Planejamento do Desenvolvimento e Doutorado em Ciências:
Desenvolvimento Socioambiental para preenchimento de até 24 vagas, com vistas à
formação de turma especial no segundo semestre de 2022. A turma será sediada no
Campus Universitário de Bragança. Todas as atividades de seleção e formação (aulas,
avaliações e bancas de qualificação e defesa) serão realizadas no Campus Universitário
de Bragança.
O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido
(PPGDSTU) pertence ao Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA), da Universidade
Federal do Pará. O PPGDSTU é formado pelos níveis de Mestrado e Doutorado. O Mestrado
em Planejamento do Desenvolvimento (PLADES) implantado em 1977, é voltado à formação
e à pesquisa sobre o planejamento do desenvolvimento. O curso de Doutorado em Ciências–
Desenvolvimento Socioambiental iniciou em 1994, absorvendo o debate crítico sobre
desenvolvimento, planejamento e questões ambientais.
O presente edital objetiva a abertura de vagas de Mestrado (12 vagas) e Doutorado (12 vagas)
para uma turma especial a ser sediada no Campus Universitário de Bragança da Universidade
Federal do Pará.
A proposta do presente edital é a criação de vagas para uma turma de doutorado e mestrado
para as quatro linhas de pesquisa da área de concentração em Desenvolvimento
Socioambiental com a finalidade estratégica de estimular a pesquisa, a atração e a fixação de
recursos humanos titulados, para atender as necessidades da região do Nordeste Paraense.
A região do Nordeste Paraense é formada por 5 microrregiões: I) Bragantina (8.703,30 km²);
II) Cametá (16.144,60 km²); III) Guamá (28.439,60 km²); IV) Salgado (5.812,70 km²) e V)
Tomé-Açu (24.453,30 km²). Dessas microrregiões participam 49 municípios que juntos
ocupam 83.316,20 km² (6,68% da área total do estado), possuindo uma população, em 2010,
de 1.789.387 (IBGE, 2013).
Além da diversidade biológica e econômica (turismo, agricultura, pesca, mineração, entre
outras), o Nordeste Paraense tem uma grande diversidade social, constituída por indígenas,
quilombolas, ribeirinhos, pescadores, agricultores, entre outros, presentes em áreas urbanas e
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rurais. Essa conjuntura configura inúmeras questões sociais, políticas, ambientais, territoriais
e econômicas de grande relevância que demandam pesquisas interdisciplinares que possam
contribuir com o desenvolvimento sustentável regional. Para tanto, há a necessidade de
recursos humanos qualificados e tecnologias sociais inovadoras aplicáveis à realidade local e
regional.
Considerando a obrigação institucional em qualificar o seu quadro técnico e docente, conforme
o Plano de Desenvolvimento Institucional e a necessidade básica da pós-graduação em atender
a meta nacional de promover a titulação de doutores, segundo a recomendação do Plano
Nacional de Educação (Meta 14), aUniversidade Federal do Pará, por meiodo Programa de
Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido (PPGDSTU), do Núcleo
de altos Estudos Amazônicos (NAEA), lança uma Turma Especial de Doutorado e Mestrado
para atender às necessidades de pesquisas de interesse para o desenvolvimento sustentável
regional.
VAGAS
➢

MESTRADO:
- 04 vagas destinadas a Servidores Docentes e Técnicos do quadro permanente da UFPA, no
âmbito do Programa de Apoio à Qualificação de Servidores, Docentes e TécnicoAdministrativos (PADT).
- 08 vagas destinadas à Demanda Social (aberta ao público em geral/ampla concorrência).

➢

DOUTORADO:
- 08 vagas destinadas a Servidores Docentes e Técnicos do quadro permanente da UFPA, no
âmbito do Programa de Apoio à Qualificação de Servidores, Docentes e TécnicoAdministrativos (PADT).
- 04 vagas destinadas à Demanda Social (aberta ao público em geral/ampla concorrência).

DA INSCRIÇÃO
As
inscrições
serão
realizadas
apenas
pelo
endereço
eletrônico
https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf (ver cronograma item 6).
Para completar e validar a inscrição, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição no sistema
e carregar os documentos pessoais para a inscrição no SIGAA.
Os outros documentos para a inscrição (lista abaixo) deverão ser enviados ao correio eletrônico
do PDTU (pdtu_naea@ufpa.br) impreterivelmente até às 23h59m, do dia 03 de julho de 2022.
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Não serão aceitas candidaturas não inscritas no SIGAA, bem como os documentos
selecionados para envio ao correio eletrônico após esta data e horário.
A) Os documentos a serem carregados no SIGAA, em um único arquivo *pdf, são:

Documentos de inscrição para ambos cursos – Doutorado e Mestrado:
Cópia do Documento de Identificação (RG)
Copia digitalizada do Currículo Lattes
Cópias digitalizadas dos diplomas e históricos escolares de graduação
Cópia da Submissão da Candidatura no SIGGA com número de inscrição
Cópia digitalizada do Certificado de Conhecimento em Língua Inglesa
DOCUMENTOS ADICIONAIS PARA DOCUMENTOS ADICIONAIS
INSCRIÇÃO NO MESTRADO:
INSCRIÇÃO NO DOUTORADO:

PARA

Cópias digitalizadas dos diplomas e históricos
escolares de mestrado, em qualquer área do
conhecimento.

-

Projeto de Dissertação com indicação do Projeto de Tese com indicação do tema de
tema da pesquisa, em formatopdf pesquisa para a qual está submetendo a
candidatura, em formatopdf (ver Anexo I).
(verAnexos I).

A1) Para os casos em que o candidato não possuir o diploma, poderá ser apresentado, no ato da
INSCRIÇÃO, o Atestado de Conclusão de Curso emitido pelo Centro de Registro e Indicadores
Acadêmicos – CIAC (somente esse documento poderá ser aceito na falta do diploma).
Prorrogando-se assim o prazo de entrega desse respectivo documento até o dia da Matrícula
(previsto para agosto de 2022).
A2) Cópia digitalizada do Certificado de Conhecimento em Língua Inglesa nas seguintes
modalidades:
Universidades e Institutos Federais, obtido até (03) três anos antes da publicação deste
Edital;
- TOEFL, com pontuação IBT mínima de 65, obtida até (03) três anos antes da data de
inscrição no processo seletivo;
- TOEFL, com PBT/ITP mínimo de 400, obtido até (03) três anos antes da publicação deste
Edital (original e cópia);
-
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- Para os candidatos que não possuírem o certificado de proficiência até a inscrição no processo
seletivo, será aplicada uma prova de língua inglesa, conforme descrito na seção 2.5.2
- O candidato ou candidata aprovado(a) deverá apresentar as comprovações de seu Curriculo
Lattes no ato de matrícula;
- As informações prestadas na documentação de inscrição são de inteira responsabilidade dos(as)
candidatos(as). Caso, a qualquer tempo, seja comprovada falsidade nas informações, a inscrição
ou a matrícula da candidata ou candidato poderão ser canceladas.

2.

DO PROCESSO SELETIVO

2.1 A seleção dos(as) candidatos(as) será coordenada por uma Comissão de Seleção, indicada
pelo Colegiado do PPGDSTU. As 24 (vinte e quatro) vagas existentes serão distribuídas da
seguinte forma:
Doutorado: 8 vagas - servidores UFPA (segmento 01)
Doutorado: 4 vagas – demanda social (segmento 02)
Mestrado: 4 vagas - servidores UFPA (segmento 03)
Mestrado: 8 vagas – demanda social (segmento 04)
Caso alguma das vagas dentro de um dos segmentos não possa ser preenchida, será
disponibilizada para outro segmento, obedecendo a seguinte sequência:
(A) Vagas não preenchidas do segmento 01 serão adicionadas ao segmento 02.
(B) Vagas não preenchidas do segmento (02) serão adicionadas ao segmento 01.
(C) Vagas não preenchidas do segmento (03) serão adicionadas ao segmento 04.
(D) Vagas não preenchidas do segmento (04) serão adicionadas ao segmento 03.
(E) Vagas não preenchidas nos segmentos (1) + (2) serão disponibilizadas para os
segmentos (3) e (4).
2.2 As vagas serão preenchidas apenas por aqueles e aquelas classificados(as) no
processo de seleção, podendo a totalidade das vagas, portanto, não ser preenchida
integralmente.
2.3 O processo de seleção compreende duas etapas, uma eliminatória e outra
classificatória.
2.3.1 A etapa eliminatória compreende cinco fases, e a classificatória, apenas uma,
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como disposto a seguir:
Etapa Eliminatória:
1ª Fase: Análise de Documentação com homologação da inscrição;
2ª Fase: Prova de Língua Inglesa apenas para os candidatos e candidatas sem
comprovação válida de proficiência no ato da inscrição). Serão aprovados nessa fase
os candidatos e candidatas que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete);
3° Fase: Prova Escrita. Serão aprovados nessa fase os candidatos e candidatas que
obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete);
4ª Fase: Análise do Projeto. Serão aprovados(as) nessa fase os candidatos e candidatas
que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete) no Projeto.
5ª Fase: Entrevista. Serão aprovados nessa fase os candidatos e candidatas que
obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete).

2.3.2 A etapa classificatória compreende uma fase, como disposto a seguir:
Etapa Classificatória:
Fase Única: Análise do Currículo Lattes, estando a pontuação e os itens avaliados dispostos
no Anexo IV.

2.4 Comissão Organizadora do Processo Seletivo:
Prof. Dr. Ricardo Theophilo Folhes (Coordenador do PPGDSTU);
Profª. Drª. Marilena Loureiro da Silva (Vice-coordenadora do PPGDSTU);
Profª. Drª. Mirleide Chaar Bahia (Docente – PPGDSTU);
Prof. Dr. Armin Mathis (Docente – PPGDSTU).

2.5 DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE
2.5.1 Projeto (Orientações para elaboração no Anexo I):
•

Relevância do problema a ser investigado;
• Capacidade de argumentação do problema;
• Adequação da metodologia:
• Conhecimento bibliográfico.
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Adequação do projeto aos temas especificados abaixo:
➢ Turismo, Desenvolvimento local e sustentabilidade: os desafios da região do Salgado;
➢ Agroecologia, Sistemas Agroflorestais e Dinâmica Agrária no Nordeste Paraense;
➢ A extração de recursos minerais e seus impactos sociais, econômicos e ambientais na região;
➢ Sociobiodiversidade, diversidade produtiva e o desenvolvimento regional;
➢ Avaliação de políticas públicas no âmbito da administração municipal ou na sua
implementação no nível regional;
➢ Unidades de Conservação e desenvolvimento sustentável: possibilidades e limitações para
sua integração em um modelo de desenvolvimento regional sustentável;
➢ Planejamento urbano e rede de cidades no Nordeste Paraense.
A indicação de um dos temas acima é obrigatória e deve constar no
formulário de inscrição e na capa do projeto.

2.5.2 Prova de Língua Inglesa:
A prova de língua inglesa é de caráter eliminatório e se baseará na interpretação de textos escritos
na língua inglesa. Serão analisadas a capacidade de compreensão e interpretação de textos, a
escrita correta e a coerência textual.
2.5.3 Prova Escrita:
A prova escrita será constituída por questões relacionadas à bibliografia indicada no Anexo III,
item 3 deste edital, e serão analisadas a capacidade argumentativa, a escrita correta, o domínio da
bibliografia e a coerência textual.
2.5.4 Entrevista (Anexo II):
Serão avaliadas nesta etapa a capacidade de argumentação do problema de pesquisa, o
conhecimento da bibliografia explorada no projeto de tese ou projeto de dissertação, bem como
acerca do tema de pesquisa, e, finalmente, a coerência e adequação da metodologia proposta (ver
Anexo II).
Observação: As entrevistas serão realizadas em datas e horários divulgados previamente. A lista
das entrevistas e seus respectivos horários serão divulgados no site do Programa
(https://ppgdstu.propesp.ufpa.br/index.php/br/)
Local das entrevistas: UFPA - Campus Universitário de Bragança - End: Alameda Leandro
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Ribeiro, S/N, Aldeia - Bragança - PA, Cep: 68600-000
O candidato ou candidata deverá chegar com a antecedência mínima de 30 minutos no dia da
entrevista.
2.5.6 Curriculum Lattes (Avaliação conforme Anexo IV):
•

Produção Científica;

•

Experiência Acadêmica e Profissional.

3. NOTAS E RESULTADOS
Os resultados serão divulgados por número de inscrição, em cinco etapas:
Etapa Eliminatória:
Fase 1: Inscrições Homologadas. Serão aprovados(as) os candidatos e candidatas que inserirem
no modo on-line toda a documentação obrigatória;
Fase 2: Nota da Prova de Língua Inglesa (eliminatória). Serão aprovados(as) nessa fase os
candidatos e candidatas que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete);
Fase 3:Nota da Prova Escrita. Serão aprovados(as) nessa fase os candidatos e candidatas que
obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete);
Fase 4:Nota da análise de Projeto. Serão aprovados(as) nessa fase os candidatos e candidatas que
obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete);
Fase 5: Entrevista. Serão aprovados(as) nessa fase os candidatos e candidatas que obtiverem nota
igual ou superior a 7,0 (sete).
Etapa Classificatória:
Fase Única: Classificação após análise de Currículo Lattes, cuja pontuação será
calculada de acordo com o exposto no Anexo IV.
NOTA FINAL (NF):
A nota final de todo o processo será calculada por média aritmética simples entre as
notas obtidas na etapa eliminatória e classificatória, conforme a fórmula a baixo:
[Nota (prova escrita) + Nota (projeto) + Nota (entrevista) + Nota (currículo)
4
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É responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) acompanhar a publicação das listagens de
convocação para cada etapa da seleção.
O programa não fará avisos por ligações telefônicas, por e-mail, nem por correios, apenas por
meio
da
publicação
dos
resultados
no
site
do
programa
(http://www.ppgdstu.propesp.ufpa.br/index.php/br/).
4. MATRÍCULA
Os candidatos e candidatas aprovados(as) no processo seletivo deverão apresentar, no ato da
matrícula, cuja data e procedimentos serão informados após o resultado final, os seguintes
documentos:
Documentos de inscrição para ambos cursos – Doutorado e Mestrado:
Formulário de Matrícula preenchido
Cópia do Documento de Identificação (RG)
CPF (original e cópia)
01 fotografia 3x4
Copia digitalizada do Currículo Lattes
Comprovações do Currículo Lattes (certificados, declarações e atestados comprovando
atividades informadas)
Cópias digitalizadas dos diplomas e históricos escolares de graduação
Cópia digitalizada do Certificado de Conhecimento em Língua Inglesa
Termo de compromisso de orientação assinado pelo(a) candidato(a) e orientador
DOCUMENTOS DE INSCRIÇÃO PARA DOCUMENTOS DE INSCRIÇÃO PARA
MESTRADO:
DOUTORADO:
Diploma de Graduação obtido em curso
reconhecido pela CAPES;
Histórico do Curso
(original e cópia).

de

Diploma de Mestrado obtido
reconhecido pela CAPES;

em

curso

Graduação Históricos dos Cursos de Graduação e Mestrado
(original e cópia).
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5. RECURSOS
- Após os resultados de cada uma das etapas do concurso caberá recurso à Comissão de Seleção,
de nulidade ou de recontagem de pontos, desde que devidamente fundamentado, nos prazos
apontados no Cronograma de Seleção (Item 6).
- Todos os recursos deverão ser endereçados ao e-mail do programa: pdtu_naea@ufpa.br
- Os resultados dos recursos serão divulgados por etapa de seleção, por temas de pesquisa e por
número de inscrição.
6. CRONOGRAMA DE SELEÇÃO
a) Publicação do Edital: 09 de junho de 2022;
b) Prazo de recurso contra o Edital: 10 a 13 de junho de 2022;
c) Inscrição: 14 junho a 03 de julho de 2022 (até 23h59m);
d) Divulgação da Homologação das Inscrições: 04 de julho de 2022;
e) Recurso da Homologação das Inscrições: 05 de julho de 2022 (até 17h00);
f) Divulgação da Homologação Final das Inscrições (pós-recurso): 06 de julho de 2022;
g) Prova de Língua Inglesa: 07 de julho de 2022;
h) Divulgação do resultado da Prova de Língua Inglesa: 11 de julho de 2022;
i) Recurso da Prova de Língua Inglesa: 12 de julho de 2022 (até 17h00);
j) Divulgação do resultado final da Prova de Língua Inglesa: 13 de julho de 2022;
K) Prova escrita: 15 de julho de 2022;
l) Divulgação do resultado da Prova escrita: 19 de julho de 2022;
m) Recurso da Prova escrita: 20 a 21 de julho de 2022 (até 17h00);
n) Divulgação do resultado final da Prova escrita: 22 de julho de 2022;
o) Divulgação do resultado da Análise do Projeto: 26 de julho de 2022;
p) Recurso da Análise do Projeto: 27 e 28 de julho de 2022 (até 17h00);
q) Divulgação do resultado final da Análise do Projeto: 29 de julho de 2022;
r) Entrevista: 02 a 04 de agosto de 2022;
k) Divulgação do resultado da Entrevista: 05 de agosto de 2022;
t) Recurso do resultado da Entrevista: 06 a 08 de agosto de 2022 (até 17h00);
u) Divulgação do resultado final da entrevista: 09 de agosto de 2022;
v) Divulgação do resultado da análise de Currículo Lattes: 12 de agosto de 2022;
w) Recurso referente ao resultado da Análise do Currículo Lattes (ordem classificatória do
processo seletivo): 16 de agosto de 2022 (até 17h00);
x) Divulgação do resultado final de análise de Currículo Lattes: 17 de agosto de 2022;
y) Divulgação do resultado final da seleção: 18 de agosto de 2022;
z) Recurso do resultado final da seleção: 19 a 22 de agosto de 2022 (até 17h00);
aa) Divulgação do resultado final da seleção (pós-recurso): 23 de agosto de 2022.
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7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
a) A divulgação dos resultados de cada etapa contemplará: notas dos(as) candidatos(as)
aprovados(as) nessa etapa, referidas sempre por número de inscrição, e convocação para
realização da etapa seguinte;
b)
A divulgação dos resultados finais contemplará: números de inscrição dos(as)
candidatos(as) selecionados(as), em ordem decrescente de classificação (ou seja, da maior
para a menor nota), separados por Temas;
c) O número final dos(as) aprovados(as) poderá ser inferior ao número de vagas fixadas neste
Edital;
d)
A coordenação do PPGDSTU não assegura a concessão de bolsa de estudo aos
candidatos e candidatas selecionadas;
e)
Os candidatos e candidatas aprovadas deverão apresentar, no ato da matrícula, o original e
a cópia dos documentos solicitados na inscrição no modo on-line, com especial destaque
ao diploma de mestrado e ao certificado de proficiência em Língua Inglesa.
8. CONTATO
Universidade Federal do Pará–UFPA / Núcleo de Altos Estudos Amazônicos–NAEA–Setor
Profissional. Av. Perimetral, nº 1 Bairro Guamá, Belém-Pará, Brasil
CEP: 66.075-750
E-mail: pdtu_naea@ufpa.br
Telefone: (91) 3201-7237
Homepage:http://www.ppgdstu.propesp.ufpa.br/index.php/br/
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ANEXO I
ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO
O Projeto deve ter no máximo 15 páginas, em espaço 1,5, letra Times NewRoman e deve ser
composto pelos seguintes itens: Introdução; Justificativa e Referencial Teórico; Objetivo Geral
e Objetivos Específicos; Procedimentos Metodológicos a serem adotados; Cronograma;
Referências Bibliográficas utilizadas.
Deverá conter folha de rosto com o título do trabalho e identificação do(a) candidato(a).
Será atribuída nota de 0 a 10 para cada candidato(a).
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ANEXO II
ORIENTAÇÕES PARA ENTREVISTA
1. A entrevista estará concentrada no projeto apresentado ao tema especificado. As
perguntas e debates lançados estarão focados em observar aqueles critérios de avaliação
dispostos no “Item 2.6. Dos Critérios de Análise”, quais sejam:
Capacidade de argumentação sobre o problema de pesquisa apresentado no projeto
de, com a devida delimitação dos objetos de estudo e do tema selecionado;
Conhecimento da bibliografia explorada no projeto e sua conexão com o tema de
pesquisa sugerido, bem como a coerência e adequação do problema à metodologia
proposta;
Será atribuída nota de 0 a 10 para cada candidato(a).
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ANEXO III
BIBLIOGRAFIA DA PROVA ESCRITA

BURCHARDT, Hans-Jürgen; DIETZ, Kristina. (Neo-)extractivism-a new challenge for
development theory from Latin America. In: Third World Quarterly, 2014, Vol.35, n.3, p.468486.
CORDEIRO, Rui Mesquita. Os projetos de desenvolvimento do Brasil contemporâneo. Revista
de Economia Política, Vol.34, n. 2 (135), abril-junho/2014, p.230-248. Disponível em:
http://www.rep.org.br/PDF/135-4.PDF
COSTA, Francisco de Assis. Elementos para uma economia política da Amazônia. 2. ed.
Belém:NAEA, 2012. p. 435 – 441.
DUSSEL, Enrique. Europa, modernidade e eurocentrismo. In: LANDER, Edgardo (Org.) A
colonialidade do saber: eurocentrismo e Ciencias Sociais. Perspectivas latinoamericanas.
Colección Sur Sur, CLACSO, Buenos Aires, 2005.
ESCOBAR, Arturo. Territórios da Diferença: A ontologia política dos “Direitos ao Território”.
In: Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, Vol.35, p. 89-100, Dez. 2015.Disponível em:
https://revistas.ufpr.br/made/article/view/43540.
MARIN, Rosa Acevedo. Entre a fronteira Venezuela-Brasil, os territórios de povos indígenas e
de comunidades tradicionais. In: Ciência e Cultura, Vol. 65, 2013, p. 27-30. Disponível em:
http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v65n1/a12v65n1.pdf.
MATHIS, Armin. Inclusão, exclusão e cidadania como desafio para a política em regiões de
modernidade periférica. Novos Cadernos NAEA, [S.l.], Vol. 10, N. 1, jun. 2007. Disponível em:
http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/view/78/150.
MESQUITA, B.A de. A dinâmica recente do crescimento do agronegócio na Amazonia e a
disputa por territórios. In: SAUER, Sergio; ALMEIDA, Wellington (Orgs). Terras e Territórios
na Amazonia: Demandas, Desafios e Perspectivas- Brasilia: Editora UnB, 2011. p.45-68.
RANDOLPH, Rainer - Espaço de vida, espaço econômico e as contradições no desenvolvimento
regional. In: Novos Cadernos NAEA, Vol. 21, N. 2, maio-ago 2018, p. 57-77. ISSN 1516-6481
/2179-7536.
VIDAL, Josep Pont. Movimentos Sociais e Resiliência: ¿NOCIONES COMPLEMENTARIAS
O ASIMÉTRICAS? In: Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, Vol. 14, N. 3,
maiago/2018, Taubaté, SP, Brasil. p. 124-146.
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ANEXO IV
PONTUAÇÕES DO CURRÍCULO LATTES
Esta fase de análise de currículo é classificatória e será aplicada somente para candidatos
aprovados em fase anterior. Para caráter de classificação do(a) candidato(a), a nota do currículo
será considerada de 0 (zero) a 10,0 (dez). A Comissão atribuirá nota 10,0(dez) à prova de títulos
do(a) candidato(a) que obtiver o maior número de pontos, atribuindo notas normalizadas aos(às)
demais candidatos(as) que serão diretamente proporcionais a do melhor currículo avaliado.

ITENS DA AVALIAÇÃO

PONTUAÇÃO

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA E TÉCNICA
Autoria ou co-autoria de Artigo Científico publicado em
periódico B1 ou superior e de Livro Editado, com ISBN.

2,0 por artigo ou livro

Autoria e co-autoria de artigo científico publicado em periódico
B2 ou inferior e de Capítulo de Livro editado, com ISBN.

1,0 por artigo ou capítulo

Publicação de TrabalhosCompletos em Anais de Eventos
Científicos.

0,50 por trabalho

Produção de Trabalhos Técnico-Científicos.
Apresentação de Trabalhos em Eventos Científicos.

0,25 por trabalho
0,25 por trabalho

EXPERIÊNCIA ACADÊMICA E PROFISSIONAL
Cursos de Pós-Graduação Lato Sensuconcluído.

0,50 por Curso

Coordenação de Programas e/ou Projetos de Pesquisa
eExtensão.

1,5 por Programa ou
Projeto

Participação em Programas e/ou Projetos de Pesquisa eExtensão. 0,50 por Programa ou
Projeto
Participação em Eventos Acadêmicos (como ouvinte).

Internacional (0,20)
Nacional (0,10) por evento
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Participação como Bolsista em Iniciação Científica, Extensão ou 0,60 por projeto
Monitoria.
Participação como Ministrante de
Disciplinas;Minicursos;Palestras e/ouOficinas.

0,30 por atividade

Assim:
-

Nota do(a) candidato(a) que obteve o maior número de pontos (NCMNP) será equivalente a
10.
- A Nota Final normalizada do julgamento dos currículos dos(as) demais candidatos(as)
(NFC) deverá resultar da seguinte fórmula:
NCMNP
NC

10
NFC

Logo:
NFC =NCx10
NCMNP
Onde:
NFC = Nota final normalizada de cada candidato(a);
NC = Nota atribuída ao(à) candidato(a) após a verificação do
currículo;
NCMNP = Nota do(a) candidato(a) que obteve o maior número de
pontos após verificação do currículo.
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