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RETIFICAÇÃO AO EDITAL 07/2022 DE SELEÇÃO NACIONAL PARA O CURSO DE 
DOUTORADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DO TRÓPICO ÚMIDO 2022-2023 

SEÇÃO 1: Da Inscrição 

1.1. As inscrições serão realizadas apenas pelo endereço eletrônico 
https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf (ver cronograma item C, do 5. 
CRONOGRAMA DE SELEÇÃO). Para completar e validar a inscrição, o (a) candidato (a) deverá 
preencher a ficha de inscrição no sistema e carregar os documentos pessoais no mesmo SIGAA. Apenas 
serão aceitas candidaturas inscritas no SIGAA.  A Cópia da Submissão da Candidatura no SIGAA com 
número de inscrição é o único documento a ser enviado para o correio eletrônico do PDTU 
(pdtu_naea@ufpa.br) impreterivelmente até às 23h59m, do dia 18/11/2022 (sexta-feira): 

- Para (as) candidatos (as) que não possuírem o certificado de proficiência até a inscrição no processo 
seletivo, e que apresentarem no ato da inscrição todos os demais documentos exigidos no edital, será 
aplicada uma prova de língua inglesa, no dia 28/11/2022, na sede do NAEA/UFPA. 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. 
Para aqueles (as) que já apresentaram o certificado de proficiência não será necessário submeter-se à 
respectiva Prova de Inglês. 

 

SEÇÃO 2.2. O processo de seleção compreende duas etapas, uma eliminatória e outra classificatória. A 
etapa eliminatória compreende três fases, e a classificatória, apenas uma, como disposto a seguir:  

Etapa Eliminatória:  

1ª Fase: Análise de Documentação com homologação da inscrição;  

2ª Fase: Prova de Língua Inglesa apenas para os (as)  candidatos (as)  sem comprovação válida de 
proficiência no ato da inscrição. aprovados (as)  nessa fase os candidatos e candidatas que obtiverem nota 
igual ou superior a 7,0 (sete); 

3° Fase: Análise do Projeto de Tese e do Manuscrito. Serão aprovados(as) nessa fase os candidatos e 
candidatas que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete) no Projeto de Tese e nota igual ou superior a 
7,0 (sete) no Manuscrito;  

4ª Fase: Entrevista. Serão aprovados(as) nessa fase os candidatos e candidatas que obtiverem nota igual ou 
superior a 7,0 (sete);  
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Etapa Classificatória: 

 Fase Única: Análise do Currículo Lattes, estando a pontuação e os itens avaliados dispostos no Anexo IV. 

SEÇÃO 2.7. NOTAS E RESULTADOS  

Os resultados serão divulgados por linha de pesquisa, por número de inscrição, em cinco fases: 

 Etapa Eliminatória:  

Fase 1: Inscrições Homologadas (análise da documentação), 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 análise de Projeto de Tese e nota da análise do Manuscrito. Serão aprovados (as)  os 
candidatos e candidatas com nota 7,0 (sete) ou superior em cada uma das avaliações dessa fase.  

Fase 4: Entrevista. Serão eliminados (as)  candidatos e candidatas com nota inferior 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 projeto) + Nota (manuscrito) + Nota (entrevista) + Nota (currículo) 

4 

 

SEÇÃO 5: CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 

a) Publicação do Edital: 01 de setembro de 2022; 

b) Prazo de recurso contra o Edital: 02 a 05 de setembro de 2022; 

a) Inscrição: prorrogada até 18 de novembro de 2022; 

b) Divulgação da Homologação das Inscrições: 22 de novembro de 2022; 
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c) Recurso da Homologação das Inscrições: 23 de novembro de 2022 (até as 17h00); 

d) Divulgação da Homologação Final das Inscrições (pós-recurso): 24 de novembro de 2022; 

e) Prova de Língua Inglesa: 28 de novembro de 2022; 

f) Divulgação do resultado da Prova de Língua Inglesa: 01 de dezembro de 2022; 

g) Recurso da Prova de Língua Inglesa: 02 de dezembro de 2022; 

c) Divulgação do resultado do Recurso da Prova de Língua Inglesa: 05 de dezembro de 2022; 

d) Análise do Projeto e do Artigo: 06 a 13 de dezembro de 2022; 

e) Divulgação do resultado da Análise do Projeto e do Artigo: 14 de dezembrode 2022; 

f) Recurso da Análise do Projeto e do Artigo: 15 de dezembro de 2022 (até as 17h00); 

g) Divulgação do resultado do Recurso da Análise do Projeto e do Artigo: 16 de dezembro de 2022; 

h) Entrevista: 09 a 10 de janeiro de 2023; 

i) Divulgação do resultado da Entrevista: 11 de janeiro de 2023; 

j) Recurso do resultado da Entrevista: 13 de janeiro de 2023 (até as 17h00); 

k)  Divulgação da análise do recurso da entrevista: 16 de janeiro de 2023; 

l) Análise do Currículo Lattes: 17 de janeiro de 2023; 

m) Divulgação do resultado da análise de Currículo Lattes (ordem classificatória do processo 

seletivo): 18 de janeiro de 2023; 

n) Recurso referente ao resultado da Análise do Currículo Lattes (ordem classificatória do processo 

seletivo): 19 de janeiro de 2023 (por e-mail:pdtu_naea@ufpa.br), (até 17h00); 

o) Divulgação do resultado do recurso referente à etapa de análise de Currículo Lattes: 20 de 

janeiro de 2023; 

p) Divulgação do resultado final da seleção: 23 de janeiro de 2023; 

q) Recurso do resultado final da seleção: 24 de janeiro de 2023 (até 17h00); 

r) Divulgação do resultado final da seleção (pós-recurso): 25 de janeiro de 2023. 

 


