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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO TOCANTINS/CAMETÁ 

FACULDADE DE AGRONOMIA - FAGRO 

 

 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS (SAF’S): 

BUSCANDO O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, SOCIAL E ECONÔMICO NA 

AMAZÔNIA TOCANTINA. 

EDITAL - SELEÇÃO 2017 

 

A Universidade Federal do Pará (UFPA), Campus Universitário do Tocantins/ 

Cametá torna pública as normas que regem o processo de seleção de ingressos ao Curso 

de Especialização Lato Sensu em Sistemas Agroflorestais (SAF’s): Buscando o 

Desenvolvimento Científico, Social e Econômico na Amazônia Tocantina, aprovado pelo 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), por meio da Resolução 

Nº 4.903, de 21 de fevereiro de 2017.  

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Processo Seletivo para ingresso no Curso de Especialização Lato Sensu em 

Sistemas Agroflorestais (SAF’s): Buscando o Desenvolvimento Cientifico, Social e 

Econômico na Amazônia Tocantina será regido por este Edital.  

1.2. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das normas e condições 

estabelecidas neste Edital para eximir-se de qualquer responsabilidade inerente a ele. 

1.3. As informações sobre inscrição, bem como toda e qualquer alteração deste Edital, 

serão publicadas no endereço eletrônico: http://www.campuscameta.ufpa.br/ outras 

informações no fone: (91) 3781-1182, e-mail: possafs@gmail.com. 

1.4. A Comissão do Processo Seletivo será responsável pela realização desta seleção em 

todas as suas fases, e será responsável pela divulgação das datas, locais e horários de 

realização da prova, realização das inscrições, bem como pela prestação das demais 

informações relacionadas ao Processo, além de providenciar e coordenar todas as ações 

http://www.campuscameta.ufpa.br/
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concernentes à sua realização. 

2. COORDENAÇÃO  

Coordenadora: Profª Drª. Meirevalda do Socorro Ferreira Redig. 

Vice-coordenador: Prof. Msc. Cezário Ferreira dos Santos Júnior. 

 

3. OBJETIVO DO CURSO 

Formar especialistas em sistemas agroflorestais vislumbrando o desenvolvimento agrário 

econômico, social e ambiental, especialmente da região Tocantina, a fim de atuarem de 

forma crítica e criativa na identificação e resolução de problemas individuais, de grupos 

sociais e comunidades.  

 

4. REGIME DIDÁTICO, PERÍODO, HORÁRIO E LOCAL 

4.1 O curso possui carga horária de 405 (quatrocentas e cinco) horas, sendo 360 

(trezentos e sessenta) horas dedicadas às disciplinas e 45 (quarenta e cinco) horas para 

elaboração da Monografia de Especialização. O curso é gratuito. Os alunos deverão 

encontrar recursos apenas para o custeio de suas atividades ao longo do curso, com 

despesas de material didático e contrução do trabalho monográfico. 

4.2 O curso terá duração de 17 (dezessete meses), com aulas nos dias de quartas e 

quintas no periodo noturno, de 18h30min as 22h00min horas, nas instalações da 

UFPA/Campus Cametá na modalidade presencial. 

4.3 O curso poderá ser prorrogado pelo Colegiado, mediante solicitação acompanhada de 

justificativa aprovada pelo orientador, por prazo não superior a 02 (dois) meses, contados a 

partir da data de início do curso. Após esse período, caso o discente não defenda a 

monografia terá a sua matrícula cancelada e não poderá defender a mesma para obtenção 

do título. 

 

 5. PUBLICO ALVO 

 As vagas ofertas neste Processo Seletivo destinam-se aos Profissionais das áreas de 

ciências agrárias, ciências naturais e egressos do curso de bacharelado em agronomia e 

áreas afins.  
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5. DAS VAGAS 

5.1 Serão ofertadas 30 (trinta) vagas. 

5.2 Das vagas ofertadas neste edital, 10% (dez por cento) serão destinados aos servidores 

da UFPA e a candidatos pertencentes a comunidades quilombolas, povos indígenas e os 

beneficiários da reforma agrária. 

5.2.1 O candidato servidor da UFPA deverá apresentar declaração de vínculo de servido 

público efetivo.  

5.2.2 O candidato beneficiário da reforma agrária deverá comprovar o vínculo mediante 

apresentação do Registro de Beneficiário ou mediante declaração assinada por 

representante legal da Associação do Projeto de Assentamento. 

5.2.3 O candidato pertencente à Comunidade Quilombola ou Povo Indígena deverá 

comprovar vínculo social, cultural, político e/ou familiar com alguma Comunidade 

Quilombola ou Povo Indígena, ratificado pelo Estado Brasileiro, mediante apresentação de 

Declaração de Pertencimento Étnico.  

5.2.3.1 Declaração de Pertencimento a Povo Indígena deverá emitida pela FUNAI e/ou 

Associações de Indígenas da Cidade e/ou lideranças tradicionais ou políticas. 

5.2.3.2 Declaração de Pertencimento à Comunidade Quilombola deverá ser emitida por 

representante legal da Associação da Comunidade Quilombola. 

5.3 Todos os candidatos que pleiteiam as vagas reservadas acima, devem identificar a sua 

condição no ato de inscrição (Anexo I). E deverão seguir os mesmos procedimentos de 

inscrição e seleção dos demais candidatos.  

5.4 Em caso de não preenchimento das vagas reservadas a servidores da UFPA, e a 

candidatos beneficiários da reforma agrária, pertencentes a comunidades quilombolas ou 

povos indígenas, serão destinadas à Ampla concorrência. 

 

6. INSCRIÇÃO  

6.1 As inscrições serão efetuadas presencialmente na Universidade Federal do Pará 

(UFPA), Faculdade de Agronomia (FAGRO), Campus Cametá, Endereço: Travesso Padre 

Antônio Franco, 2617, Matinha, Cametá/PA, 68400-000 no período de 10/04 a 02/05 de 

2017, de 08h as 12h e de 14h as 18h.  
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6.2 Serão aceitas inscrições por via de correio (postadas como carta registrada ou SEDEX 

para o endereço acima), até a data limite da inscrição. O comprovante de envio da 

documentação deverá ser encaminhado por e-mail: possafs@gmail.com. 

6.3 Documentos necessários à inscrição:  

1) Formulário de inscrição devidamente preenchido (conforme modelo Anexo I);  

2) 1 Foto 3 x 4;  

3) Cópia do Diploma (ou declaração equivalente) de conclusão de Curso de Graduação, 

com respectivo histórico. Os originais podem ser demandados a qualquer momento do 

processo seletivo e/ou no momento da matrícula, para fins de conferência; 

4) Cópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);  

5) Curriculum vitae no formato Lattes/CNPq (disponível em http://lattes.cnpq.br/), 

devidamente comprovado. Com documentação comprobatória, apenas DOS ÚLTIMOS 5 

ANOS, conforme itens pontuados no Anexo II, identificados e ordenados conforme 

sequência apresentada no currículo. Os originais podem ser demandados a qualquer 

momento do processo seletivo e/ou no momento da matrícula, para fins de conferência.  

6) Proposta de plano de trabalho, identificando o título do plano de pesquisa ou extensão a 

ser elaborado, área de atuação e justificativa da proposta. O texto do plano deverá conter, 

no máximo, oito páginas, obedecendo ao seguinte formato: margens: superior e inferior 

2,5cm e direita e esquerda 3 cm; letra em tamanho 12 (Fonte Times New Roman), espaço 

simples entre linhas e 1,5 cm entre parágrafos; 

6.3 Não serão deferidas inscrições que não cumprirem com os requisitos e condições 

apresentados acima.  

6.4 Para efeito da inscrição, em caso de candidato que ainda não possui o diploma, no 

lugar do mesmo devemos ser anexadas à declaração de conclusão do curso devidamente 

assinada pelo responsável da Unidade (Faculdade, Instituto) de origem do curso do 

candidato, acrescida da cópia da ata de defesa do Trabalho de Conclusão do Curso do 

candidato - em um único arquivo - e da cópia do histórico escolar completo (do curso de 

graduação).  

6.5 As inscrições e documentos exigidos para cada etapa do processo seletivo serão 

analisados e avaliados por comissão a ser constituída pela coordenação do Curso de 

Especialização Sistemas Agroflorestais (SAF’s): Buscando o Desenvolvimento Científico, 

Social e Econômico na Amazônia Tocantina. 



 

 
 

5 

 

6.7 As inscrições serão homologadas pela comissão de seleção do Curso de 

Especialização Sistemas Agroflorestais (SAF’s): Buscando o Desenvolvimento Científico, 

Social e Econômico na Amazônia Tocantina, depois de avaliado o atendimento, por parte 

do (a) candidato (a), aos critérios de inscrição dispostos neste Edital.  

6.8 Só terão suas inscrições homologadas os candidatos que apresentarem toda a 

documentação exigida no ato da inscrição e dentro do prazo estabelecido neste Edital. 

 

7. ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

7.1 A seleção de candidatos será feita por uma Comissão Examinadora será designada 

pela Coordenação do Curso, composta por três membros do Corpo Docente Universidade 

Federal do Pará (UFPA), Campus Cametá, todos com titulação mínima de Mestre. A 

Presidência da referida Comissão será da Coordenação do Curso. 

7.1 A lista das inscrições homologadas e a convocação para as próximas etapas do 

processo seletivo serão divulgadas na página do curso, no endereço eletrônico 

http://www.campuscameta.ufpa.br/ e nos murais da Faculdade de Agronomia (FAGRO) da 

Universidade Federal do Pará, Endereço: Travessa Padre Antônio Franco, 2617, Matinha, 

Cametá/PA, 68400-000.  

7.2 O processo de seleção será realizado nas dependências da Universidade Federal do 

Pará/, em Cametá/PA. Será realizado através de duas etapas:  

7.2.1 (1ª Etapa): Consiste na Análise do Curriculum Vitae e plano de trabalho do  

candidato, que deve ser anexada no ato da inscrição. Esta etapa será de caráter 

Eliminatório.  

7.2.1.1 A avaliação da Análise do Curriculum Vitae e plano de trabalho serão realizados 

com base nos critérios apresentados no Anexo II e IV deste Edital, sendo atribuída uma 

nota de 0,0 (zero) a 10,0 (cem) pontos de acordo com o atendimento a cada critério 

apresentado para cada item. 

7.2.1.2 A nota desta Etapa será constituída de acordo com a seguinte formula: 

Nota da 1ª Etapa = (Nota do Currículo) + (Plano de Trabalho)/ 2 

7.2.1.3 Serão aprovados nesta etapa os candidatos que alcançarem nota igual ou superior 

a 7,0 (sete) pontos. 

7.2.2 (2ª Etapa): Entrevista Individual, de caráter eliminatório e classificatório;  

7.2.2.1 A segunda fase da Avaliação consistirá na entrevista do candidato, sendo 

atribuídas notas de 0.0 (zero) a 10,0 (dez) pontos com base nos critérios apresentados no 

http://www.campuscameta.ufpa.br/
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Anexo III. Os candidatos que tiverem nota inferior a 7,0 (sete) pontos estarão 

automaticamente desclassificados;  

7.3 Após o período de recurso da 2ª Etapa, a Classificação Final dos candidatos será 

realizada através da Nota Final, apurada de acordo com a seguinte Fórmula: 

 Nota Final = (Nota 1ª Etapa + Nota da 2ª Etapa) / 2 

7.4 Os candidatos serão organizados em ordem decrescente de pontuação e os primeiros 

30 (trinta) candidatos serão APROVADOS e CLASSIFICADOS, sendo chamados para 

matrícula, de acordo com o número de vagas disponibilizadas neste Edital.  

 

8. RESULTADOS  

8.1 Os resultados de todas as etapas e dos recursos serão divulgados na página do curso, 

no endereço eletrônico http://www.campuscameta.ufpa.br/ e nos murais da Faculdade de 

Agronomia (FAGRO) da Universidade Federal do Pará, Campus Cametá, Endereço: 

Travesso Padre Antônio Franco, 2617, Matinha, Cametá/PA, 68400-000. 

8.2 Considerando as médias de todas as etapas, em caso de empate entre os (as) 

candidatos (as), a maior idade deverá ser utilizada como critério de desempate, com base 

no Art. 27 da Lei nº 10.741/2003.  

8.3 A classificação final dos candidatos no processo seletivo levará em conta a média 

aritmética das notas atribuídas à análise do currículo e a entrevista. 

 

9. MATRÍCULA  

A matrícula dos selecionados será realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2017 na 

Faculdade de Agronomia(FAGRO) da Universidade Federal do Pará, Campus Cametá, 

Endereço: Travesso Padre Antônio Franco, 2617, Matinha, Cametá/PA, 68400-000. 

 

10. CRONOGRAMA 

DATA PREVISTA ATIVIDADE 

10/04/2017 a 02/05/2017 Período de inscrições  

08/05/2017 Divulgação das inscrições homologadas  

09/05/2017 Recebimento de recurso relacionado ao 

resultado das inscrições homologadas 

http://www.campuscameta.ufpa.br/
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12/05/2017 Divulgação do resultado do julgamento dos 

recursos das inscrições  

15/05/2017 a 19/05/2017 

 

Realização da 1ª Etapa pela comissão de 

seleção: Avaliação dos Planos de Trabalhos 

e Curriculum Lattes  

22/05/2017 Divulgação do Resultado da 1ª Etapa  

23/05/2017 Recebimento de recursos relacionados a 1ª 

Etapa  

25/05/2017 Divulgação do resultado do julgamento dos 

recursos da 1ª Etapa  

26/05/2017 Convocação para a 2ª Etapa  

29/05/2017 a 02/06/2017 Realização da 2ª Etapa: Realização das 

Entrevistas  

05/06/2017 Divulgação do resultado da 2ª Etapa  

06/06/2017 Recebimento de recursos relacionados ao 

resultado da 2ª Etapa  

09/06/2017 Divulgação do resultado do julgamento dos 

recursos da 2ª Etapa 

12/06/2017 Divulgação do Resultado Final do processo 

seletivo  

15/06/2017 a 16/06/2017 Período de Matrículas  

02/08/2017 Aula Inaugural  

03/08/2017 Início das aulas  

. 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 O ato da inscrição gera a presunção absoluta que o candidato conhece as exigências 

do edital e de que aceita as condições de seleção, não podendo invocar o seu 

desconhecimento a qualquer título, época e/ou pretexto. 

11.2 Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das sanções 

penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla de quaisquer das normas definidas neste 

edital ou nos comunicados, bem como o tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer 

pessoa envolvida neste processo seletivo;  



 

 
 

8 

 

11.3 Todos os candidatos que não efetuarem matrícula, no dia, local e horários 

anteriormente fixados, não serão efetivados no Programa;  

11.4 Serão aceitas matrículas por meio de terceiros, desde que por procuração autenticada 

em cartório;  

11.5 Será de inteira responsabilidade do candidato a busca de informações referentes ao 

andamento do Processo Seletivo;  

11.6 Após a seleção, os (as) candidatos (as) selecionados (as) e não selecionados (as) 

terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar da divulgação do resultado, para retirar as 

cópias dos documentos junto a Faculdade de Agronomia (FAGRO) da Universidade 

Federal do Pará, Campus de Cemetá, no endereço: Campus Cametá, Endereço: Travesso 

Padre Antônio Franco, 2617, Matinha, Cametá/PA, 68400-000. A partir deste prazo os 

documentos serão destruídos. 

11.7 Para informações adicionais, o interessado deverá dirigir-se à Faculdade de 

Agronomia (FAGRO) da Universidade Federal do Pará, Campus Cametá, Endereço: 

Travesso Padre Antônio Franco, 2617, Matinha, Cametá/PA, 68400-000 e/ou endereço 

eletrônico http://www.campuscameta.ufpa.br/, outras informações e-mail: 

possafs@gmail.com. 

11.8 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de seleção do curso de 

Especialização Lato Sensu em Sistemas Agroflorestais (SAF’s): Buscando o 

Desenvolvimento Científico, Social e Econômico na Amazônia Tocantina. 

 

 

MEIREVALDA DO SOCORRO FERREIRA REDIG 

Coordenadora da Especialização Sistemas Agroflorestais (SAF’s): Buscando o 

Desenvolvimento Cientifico, Social e Econômico na Amazônia Tocantina 

Portaria nº 1527/2017 - REITORIA 

 

http://www.campuscameta.ufpa.br/
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ANEXO I  

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Pelo presente, solicito inscrição como candidato ao Curso de Especialização em 

Sistemas Agroflorestais (SAF’s): Buscando o Desenvolvimento Cientifico, Social e 

Econômico na Amazônia Tocantina, Universidade Federal do Pará/Cametá. 

 

Cametá, _____ de ______________________ de 2017. 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do candidato 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome Completo: 

 

Ofertas de Vaga: Sim (  ) Não (  ) Justificativa____________________________________  

 

CPF: Identidade:  UF: Órg. Exp.: 

Data de Nascimento: 

____/____/_____ 

Nacionalidade:  

Naturalidade: UF:     Sexo: Masculino (   ) Feminino (   ) 

Endereço Residencial: 

Complemento: 

CEP: Cidade: UF: País: 

Tel. Fixo: (     )  Celular: (     ) Celular: (    )  

e-Mail: 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Graduação: Ano de Conclusão: 

Instituição: 

País: Cidade: UF: 
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Foi bolsista? Sim ( ) Não ( ) IC (  ) CNPq (  ) PET (  ) CAPES (  ) Outros:_______(   ) 

FONTE FINANCIADORA DE SEUS ESTUDOS DURANTE A ESPECIALIZAÇÃO 

 Manterei vínculo empregatício durante o curso, percebendo meus vencimentos   

 Manterei vínculo empregatício sem perceber meus vencimentos   

 Não possuo emprego ou bolsa, mas poderei cursar mesmo sem apoio financeiro.  

Obs: O curso não oferece bolsa de estudo 

DECLARO para os devidos fins que este formulário contém informações completas e 

exatas e que me comprometo a seguir o Regimento do Curso de Pós-Graduação lato 

sensu ESPECIALIZAÇÃO EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS (SAF’S): BUSCANDO O 

DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, SOCIAL E ECONÔMICO NA AMAZÔNIA 

TOCANTINA caso seja selecionado.  

 

Cametá, _____ de ______________________ de 2017. 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do candidato 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Candidato:_______________________________________________________________ 

RG:__________________ 

Recebido em ______/_______/_______ 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do funcionário (e carimbo)  
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ANEXO II 

 

CRITÉRIOS AVALIADOS NA ANÁLISE DO CURRÍCULO LATTES 

 

CURRÍCULO LATTES - 10,0 PONTOS 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

MÁXIMO 

NOTA 

DO CANDIDATO 

Formação inicial (Graduação ciências 

agrárias, ciências naturais e egressos 

do curso de bacharelado em agronomia 

e áreas afins) 

3,0 3,0 

 

Publicação em eventos acadêmicos 0,25 1,0  

Participação em eventos acadêmicos  

(carga horária mínima 10h)  
0,1 1,0 

 

Participação em projetos de ensino, 

pesquisa, extensão e estágio 

profissional extracurricular (Carga 

horária mínima 40h).  

0,5/semestre 2,0 

 

Atividade profissional/social relacionada 

à temática do curso de Especialização  
0,5/semestre 3,0 

 

Total  10  
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ANEXO III 

 

CRITÉRIOS AVALIADOS NA ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA - 10,0 PONTOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
NOTA DO CANDIDATO 

1. Conhecimento na área    

1.2 Sobre Sistemas Agroflorestais  2,0  

2. Motivações pessoais    

2.1 Interesse e disponibilidade de 

participação no curso 
2,0 

 

2.2 Relações entre o perfil do 

candidato com o perfil do público-

alvo pretendido para o curso  

1,0 

 

3. Qualificação pessoal    

3.1 Descrições dos vínculos com 

os Sistemas Agroflorestais  
1,0 

 

3.2 Descrições dos vínculos com 

sistemas agrários  
1,0 

 

3.3 Descrições de vínculos com 

atividades de assistência técnica e 

extensão rural  

1,0 

 

3.4 Descrições de outras 

atividades desenvolvidas no meio 

rural  

1,0 

 

TOTAL 10  
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ANEXO IV 

 

CRITÉRIOS AVALIADOS DO PLANO DE TRABALHO 

 

 

PLANO DE TRABALHO - 10,0 

PONTOS 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

NOTA DO 

CANDIDATO 

Introdução e referências: Identificação do 

tema e delimitação clara do problema e 

contextualização do assunto, apresentando 

a justificativa do plano de trabalho. 

3,0 

 

Objetivos: Demostrar a ação geral do 

projeto que pretende alcançar. 
3,0 

 

Metodologia: Descrever com objetividade 

os procedimentos necessários para obter 

os objetivos do projeto. 

3,0 

 

Cronograma: Mostrar de forma clara o 

período e as etapas necessários para 

execução do projeto. 

1,0 

 

TOTAL 10  


