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PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

BIODIVERSIDADE AMAZÔNICA 

 

O CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO TOCANTINS/CAMETÁ da UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PARÁ torna público o Edital para a seleção de candidatos ao curso de 

especialização Biodiversidade Amazônica obedecendo as datas e demais condições 

especificadas, a seguir: 

 

1. OBJETIVO 

Oferecer qualificação profissional em nível Lato Sensu intitulado 

“Biodiversidade Amazônica” fundamentada nos padrões evolutivos da biota e processos 

biológicos em ecossistemas tropicais, capaz de atuar em empresas, governos, institutos 

de pesquisa e no magistério superior, atendendo as necessidades de desenvolvimento 

regional. 

Tem como objetivos específicos analisar os processos históricos, funcionais e 

evolutivos determinantes da diversidade biológica, enfatizando a descrição da 

biodiversidade e as causas da origem, manutenção e perda da biodiversidade. O curso 

compreende o conhecimento fundamental sobre a origem e caracterização da diversidade 

biológica (taxonomia, distribuição e história evolutiva) de diferentes grupos biológicos, 

bem como a análise dos processos naturais e antrópicos que estão atuando sobre a 

biodiversidade no tempo presente. 
 

2. PÚBLICO ALVO 

O público-alvo deverá possuir graduação em instituição reconhecida pelo MEC, 

em pelo menos um dos cursos seguintes: Ciências Biológicas (Licenciatura e/ou 



Bacharelado), Ciências Naturais, Agronomia, Geografia ou Educação do Campo. Quanto 

ao perfil do profissional a ser formado, a especialização em Biodiversidade Amazônica 

visa formar profissionais com capacidade não somente de entender as interações entre os 

seres vivos e os fatores que afetam a sua distribuição e abundância, mas também de 

integrar este conhecimento no funcionamento de sistemas em escala regional e de 

identificar alternativas e soluções para as diferentes formas de impacto antrópico sobre 

as populações, comunidades e ecossistemas amazônicos. Um perfil acadêmico com 

competência para liderar e gerir pesquisas voltadas para a biodiversidade amazônica 

abordando a variedade de forma e função no tempo e espaço, estando apto 

cientificamente, ético e com sensibilidade para prover a sociedade conceitos e 

ferramentas que permitam o uso sustentável do patrimônio ou capital biológico. 

 

3. REGIME, DURAÇÃO E VAGAS OFERTADAS 

O curso, com carga horária total de 450 horas, em regime presencial será oferecido 

através de disciplinas teóricas e práticas, ministradas em período noturno, 

preferencialmente de 18h30min (início) as 22h30min (término), de segunda a sexta-feira 

e, com aulas em período diurno de 8:00h (início) as 18h30min (término) para realização 

de aulas práticas (quando couber). As aulas serão preferencialmente ministradas no 

Campus Universitário do Tocantins/Cametá – UFPA, cito a Travessa Padre Antônio 

Franco, s/n, Bairro Matinha, CEP 68.400-000 – Cametá-PA. As atividades práticas 

poderão ser realizadas em outros locais, podendo demandar o deslocamento do estudante 

em dias e horários estabelecidos pelo professor da disciplina. O curso constará de um total 

de 8 meses, tendo seu início previsto para 07/10/2019 e término para 20/05/2020, com a 

entrega final do Artigo, que deverá ser submetido em periódico nacional ou internacional 

após as considerações da banca. A Especialização será finalizada com uma apresentação 

e defesa do artigo, elaborado a partir de pesquisa de campo. As orientações serão 

realizadas por professores do curso ou em conjunto com especialistas convidados e 

colaboradores. Para a aprovação do Trabalho Final é suficiente o Conceito mínimo 

“Regular” para o Artigo dado por uma banca composta por no mínimo dois professores. 

Serão disponibilizadas ao todo 30 vagas. 

 

 



4. INSCRIÇÕES  

Período: 16/09/19 a 18/09/19 nos horários de 09h00min às 12h00min. 

4.1. A inscrição será efetuada unicamente na Coordenação de Pesquisa, no prédio 

Orlando Cassique, 1º andar, do Campus Universitário do Tocantins/Cametá da 

Universidade Federal do Pará, Cametá-PA. 

4.2. As inscrições e o curso serão na modalidade gratuita. 

4.3. Poderão inscrever-se candidatos com formação superior, desde que apresentem 

comprovante de conclusão de curso de graduação reconhecido pelo MEC. Alunos 

concluintes de cursos de graduação poderão inscrever-se condicionalmente, devendo 

apresentar no ato da matrícula, caso aprovado no processo seletivo da especialização, 

documento comprobatório de conclusão do curso de graduação. A não apresentação do 

documento aludido implicará cancelamento automático da matrícula do candidato.  

Para fazer sua inscrição visando participar do processo seletivo, o candidato deverá 

apresentar os seguintes documentos: 

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido (Anexo I); 

b) Cópia autenticada, ou apresentação do original e cópia, da cédula de identidade ou 

outro documento com foto; 

c) Cópia autenticada, ou apresentação do original e cópia do Diploma ou certificado de 

conclusão do curso de graduação; 

d) Histórico escolar do curso de graduação (apresentação do original e cópia); 

e) 3 (três) cópias do currículo no modelo Lattes, sendo uma delas devidamente 

comprovada (apresentação do original ou autenticado); 

f) Cópia autenticada, ou apresentação do original e cópia, do Cadastro de Pessoa Física 

(CPF). 

4.4. A homologação das inscrições será divulgada no dia 19/09/2019 através do site 

http://www.campuscameta.ufpa.br e afixada no Campus Universitário do 

Tocantins/Cametá. 

 

5. O PROCESSO SELETIVO 

5.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos observará o preenchimento dos 

requisitos de inscrição conforme este Edital de abertura.  

5.2. O processo constará de duas etapas, sendo a primeira de caráter eliminatório e a 

segunda classificatório: 1ª etapa (10,0 pontos) - redação (eliminatório); 2ª etapa (10,0 

pontos) - a) Coeficiente de Rendimento Geral no curso de graduação (4,0 pontos); e b) 



análise de currículo (6,0 pontos). No caso de empate, dar-se-á preferência, 

sucessivamente, (i) ao candidato com Maior Idade, (ii) a maior nota obtida na produção 

textual, seguida da maior nota obtida no currículo. 

5.3. A 1ª etapa (redação) ocorrerá no dia 19/09/2019 das 14:00 h às 18:00 h. O não 

comparecimento do candidato no dia e horário da redação, implicará em sua eliminação. 

5.4. Serão aprovados e classificados candidatos com nota final igual ou superior a 6,0 

(seis). Em situação de haver mais candidatos aprovados além das vagas ofertadas, estes 

serão considerados aprovado e não classificados. A nota das etapas corresponderá a média 

aritmética das notas atribuídas por cada membro da Comissão Examinadora, sendo a nota 

final o resultado da média aritmética das notas individualmente atribuídas, conforme 

descrição abaixo: 

Nota da 1ª etapa = E1 + E2 + E3 / 3 (eliminatório) 

Nota da 2ª etapa = (E1 + E2 + E3 / 3) + (E1 + E2 + E3 / 3) (classificatório) 

NOTA FINAL = nota da 1ª etapa + nota da 2ª etapa / 2 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES  

- A redação é de caráter eliminatório, presencial, sendo necessário nota igual ou superior 

a 6,0 (seis) para dar continuidade no processo seletivo. A redação deverá relacionar as 

expectativas (pessoal, profissional, acadêmica) do candidato com o curso de 

Especialização em Biodiversidade Amazônica, sendo descrita entre 40 e 50 linhas. Para 

redações que não cumprirem o número de linhas, o candidato será automaticamente 

eliminado. 

- Os critérios de avaliação da redação levarão em consideração os seguintes aspectos: 

clareza (2,5 pontos), objetividade (2,5 pontos), uso da linguagem (2,5 pontos) e coerência 

(2,5 pontos). Cada avaliador receberá um quadro com os aspectos a serem pontuados, e 

as notas serão atribuídas individualmente. 

- Na 2ª etapa, os critérios de avaliação do Coeficiente de Rendimento Geral levarão 

em consideração os seguintes aspectos: abaixo de 5,00 (0,0 pontos), 5,00-6,99 (2,0 

pontos), 7,00-8,99 (3,0 pontos), acima de 9,00 (4,0 pontos). 

- A pontuação para avaliação do currículo lattes está no Anexo II deste edital. 

 

6. DA COMISSÃO EXAMINADORA  

A Comissão Examinadora será designada pela Coordenação do Curso e será 

composta pelo coordenador ou vice coordenador do curso e mais dois membros do Corpo 



Docente do Curso ou do Campus Universitário do Tocantins/Cametá. A Comissão terá 

toda autonomia de conduzir o processo avaliativo e fazer todos os procedimentos para a 

finalização da seleção dessa pós-graduação, sendo coerente com este EDITAL e 

resguardando o número total de vagas.  

 

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados serão afixados no Campus Universitário do Tocantins/Cametá – 

UFPA, sito a Travessa Padre Antônio Franco, s/n, Bairro Matinha, CEP 68.400-000 – 

Cametá-PA e no endereço eletrônico www.campuscameta.ufpa.br. 

 

8. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS  

8.1. Caberá interposição de recursos em todas as etapas do processo seletivo.  

8.2. O candidato poderá interpor recursos, com fundamentação circunstanciada, mediante 

o preenchimento de requerimento (Anexo III).  

8.3. O candidato poderá solicitar as notas atribuídas pela Comissão a cada um dos itens 

avaliados, quando desejar recorrer desta nota.  

8.4. Para cada período de interposição de recursos, o candidato poderá apresentar um 

único requerimento de interposição, contendo objetivamente todas as contestações e 

argumentos.  

8.5. O período para interposição de recursos deverá ocorrer até 24 horas após a divulgação 

dos resultados. 

8.6. O resultado final do processo seletivo será publicado conforme tópico 7 (DA 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS), ficando sob inteira responsabilidade do 

candidato acompanhar todos os atos e comunicados oficiais referentes a este processo 

seletivo.  

8.7. Não serão apreciados os pedidos de reconsideração intempestivos ou sem 

fundamentação, fora dos prazos estabelecidos no item 8.5. deste edital. 

 

9. DA MATRÍCULA E INÍCIO DO CURSO  

A matrícula dos candidatos aprovados será realizada no período de 03 a 

04/10/2019, no Campus Universitário do Tocantins/Cametá – UFPA, sito a Travessa 

Padre Antônio Franco, s/n, Bairro Matinha, CEP 68.400-000 – Cametá-PA, na 

Coordenação de Pesquisa, 1º andar, prédio Orlando Cassique. Aqueles aprovados que não 

se matricularem até às 18:00 horas do último dia, serão considerados desistentes, sendo 

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


chamados os candidatos subsequentes, obedecendo a ordem de classificação, os quais 

terão 72 horas para matrícula, seguindo-se chamadas sucessivas, até o início do Curso. 

 

9.1. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA MATRÍCULA  

a) Cópia autenticada, ou apresentação do original e cópia, da cédula/cartão de CPF; 

b) Cópia autenticada, ou apresentação do original e cópia, da cédula de identidade ou 

outro documento com foto; 

c) Cópia autenticada, ou apresentação do original e cópia, do título de eleitor; 

d) Histórico escolar do curso de graduação (cópia); 

e) Cópia autenticada, ou apresentação do original e cópia do Diploma ou certificado de 

conclusão do curso de graduação; 

f) Duas fotografias 3x4 cm. 

 

- Será automaticamente eliminado do processo seletivo o candidato que não apresentar os 

documentos. O curso terá início no dia 07/10/2019 (AULA INAUGURAL) no Campus 

Universitário do Tocantins/Cametá – UFPA, no auditório às 18h30min. 

  

10. CRONOGRAMA  

ATIVIDADE DATA HORÁRIO 

Inscrições 16 a 18/09/10 09:00 às 12:00 h 

Processo seletivo (1ª etapa: redação) 19/09/2019 14:00 às 18:00 h 

Avaliação do processo seletivo (1ª etapa) 20 a 24/09/19 A partir das 08:00 h 

Resultado 1ª etapa 24/09/2019 A partir de 16:00 h 

Avaliação do processo seletivo (2ª etapa) 25 e 26/09/2019 A partir das 08:00 h 

Resultado 2ª etapa 26/09/2019 A partir de 16:00 h 

Resultado Final 30/09/2019 A partir de 09:00 h 

Período de matrícula 03 e 04/10/19 15:00 às 18:00 h 

Aula Inaugural* 07/10/19 18:30 h 

*OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: A falta do Candidato na Aula Inaugural implicará 

automaticamente no desligamento do Curso, salvo justificativas amparadas por Lei.  

 

11. GRADE CURRICULAR E CORPO DOCENTE  

DISCIPLINAS DOCENTES LINHAS DE ATUAÇÃO 

Redação e Comunicação 

Científica 

Fabrício Menezes Ramos 

(IFPA) 

http://lattes.cnpq.br/0245575611603731 

Zootecnia e Recursos 

pesqueiros, com ênfase em 

Aquicultura e pesca 

Princípios de classificação 

biológica 

Ricardo Arturo Guerra Fuentes 

(UFPA/FACIN) 
http://lattes.cnpq.br/8613278652596590 

Zoologia, ênfase em 

herpetologia  

http://lattes.cnpq.br/0245575611603731
http://lattes.cnpq.br/8613278652596590


Evolução da Paisagem 

Lincoln Silva Carneiro 

(UFPA/FECAMPO) 
http://lattes.cnpq.br/4455914557656334 

Zoologia, ecologia e biologia 

molecular, com ênfase em 

Ornitologia 

Seminário de pesquisa em 

biodiversidade amazônica 

Andreza de Lourdes Souza 

Gomes (UFPA/FACIN) 
http://lattes.cnpq.br/4796866719891203 

Zoologia e ecologia, com ênfase 

em Ornitologia 

Ecossistemas amazônicos 
Kelli Garboza da Costa 

(UFPA/FAGRO) 
http://lattes.cnpq.br/5201196149691406 

Morfologia e ecologia do 

zooplâncton, Etnobiologia 

Amostragem e 

monitoramento de 

ecossistemas 

Christian de Mello Vieira 

(UEPA) 
http://lattes.cnpq.br/7596460699496187 

Zoologia, com ênfase em 

ecologia reprodutiva de peixe 

Gestão de Unidades de 

Conservação 

Adalberto Portilho Costa 

(UFPA/FAED) 
http://lattes.cnpq.br/0411934571781766 

Educação e Gestão ambiental 

para unidades de conservação 

Seminário de monografia 
Waldenira Mercedes Pereira 

Torres (UFPA/FACIN) 
http://lattes.cnpq.br/6674155965515098 

Entomologia, com ênfase em 

insetos aquáticos 

Geotecnologias aplicada a 

biodiversidade 

Carla Braga Pereira 

 (UFPA/FAGEO) 
 http://lattes.cnpq.br/7080432221477821 

Geoprocessamento, 

geotecnologias e meio ambiente 

Trabalho de conclusão de 

curso* 

Orientadores - 

*A Especialização será finalizada com uma apresentação e defesa de artigo a ser elaborado a partir de 

pesquisa de campo. As orientações serão realizadas por professores do curso e ou em conjuntos com 

especialistas convidados e colaboradores. Para a aprovação do Trabalho Final é suficiente o Conceito 

mínimo “Regular”.  

 

12. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  

12.1. As datas presentes no cronograma podem sofrer eventuais alterações. Quaisquer 

modificações serão comunicadas via sítio eletrônico do Campus e/ou na página da 

UFPA/PROPESP (www.propesp.ufpa.br). 

12.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso de Especialização.  

 

13. ENDEREÇOS E CONTATOS  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU ESPECIALIZAÇÃO EM 

BIODIVERSIDADE AMAZÔNICA 

Campus Universitário do Tocantins/Cametá – UFPA, Travessa Padre Antônio Franco, 

s/n, Bairro Matinha, CEP 68.400-000 – Cametá-PA 

Coordenação de Pesquisa do Campus Universitário do Tocantins/Cametá 

Telefone/fax: (+55) (91) 3201-7112 

posbiodiversi@ufpa.br 

Profa. Dra. Kelli Garboza da Costa  

(Coordenadora do Curso de Biodiversidade Amazônica - Portaria No 3894/2019) 

 

http://lattes.cnpq.br/4455914557656334
http://lattes.cnpq.br/4796866719891203
http://lattes.cnpq.br/5201196149691406
http://lattes.cnpq.br/7596460699496187
http://lattes.cnpq.br/0411934571781766
http://lattes.cnpq.br/6674155965515098
http://lattes.cnpq.br/7080432221477821
http://www.propesp.ufpa.br/
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

DECLARO que este pedido contém informações completas e exatas, que aceito os critérios de 

seleção estabelecidos no Edital nº ___/2019 adotados pelo curso de Especialização em 

Biodiversidade Amazônica, comprometendo-me a cumprir seus regulamentos.  

 

DATA:_____/_____/_____  

 

 

_________________________________________________________ 

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) 
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ANEXO II 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES 

 

Itens (Qualificados) Pontuação 

por Item 

Pontuação 

Máxima 

Pontuação 

Obtida pelo 

Candidato(a) 

a) Autoria ou coautoria de livro publicado na área 

objeto do curso ou em áreas afins 

0,4 0,4  

b) Autoria ou coautoria de capítulo de livro 

publicado na área objeto do curso ou em áreas afins  

0,2 0,2  

c) Artigo científico publicado em periódico com 

qualis A indexado na área objeto do curso 

0,5 1,0  

d) Artigo científico publicado em periódico com 

qualis B indexado na área objeto do curso 

0,3 0,9  

e) Trabalho completo publicado ou apresentado em 

evento internacional na área objeto do curso ou em 

áreas afins 

0,1 0,2  

f) Trabalho completo publicado ou apresentado em 

evento nacional/regional na área objeto do curso ou 

em áreas afins 

0,05 0,2  

g) Resumo publicado em anais de evento regional, 

nacional ou internacional  

0,03 0,3  

h) Participação em evento regional, nacional ou 

internacional na área objeto do curso ou em áreas 

afins sem apresentação de trabalho 

0,02 0,2  

i) Participação em cursos de formação na área objeto 

do curso ou em áreas afins com carga horária igual 

ou maior que 40h 

0,1 0,2  

j) Experiências como integrante de programas e/ou 

projetos de pesquisa ou extensão na área objeto do 

curso ou em áreas afins 

0,1 0,4  

k) Exercício profissional na área objeto do curso ou 

em áreas afins 

0,4 2,0  

Total  6,0  
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ANEXO III 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

(Apenas modelo. Não utilize como impresso) 

 

Eu,.................................................................., portador(a) do documento de identidade nº 

........................................., CPF nº ....................................., inscrito para concorrer a uma 

vaga no Curso de Especialização em Biodiversidade Amazônica, UFPA – Campus 

Universitário do Tocantins/Cametá, através do Edital nº ___/2019, interponho recurso, 

junto à Comissão Avaliadora responsável pelo processo seletivo, referente à 

.................................................................... (indicar a etapa do processo seletivo, 

conforme cronograma, a qual a interposição está relacionada). A decisão objeto de 

contestação é: ..................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

(explicitar a decisão que está sendo contestada). Os argumentos com os quais contesto a 

referida decisão são: ............................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

(explicitar de forma clara e objetiva os argumentos de contestação).  

 

 

(Local e Data) 

 

 

 

(Assinatura do candidato) 


