
                                                                                                                                                           
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

PRÓ REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA  
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DINÂMICAS TERRITORIAIS E  
SOCIEDADE NA AMAZÔNIA 

 

 

 

EDITAL Nº 06/2020 

 

EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DA 10ª TURMA DO CURSO DE 

MESTRADO ACADÊMICO INTERDISCIPLINAR DO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DINÂMICAS TERRITORIAIS E 

SOCIEDADE NA AMAZÔNIA (PDTSA) 
 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 
1.1. A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na 

Amazônia (PDTSA), da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), no uso de 

suas atribuições legais torna público Edital para a abertura de inscrições, visando à seleção de 

candidatos(as) para a 10ª Turma do curso de Mestrado Acadêmico em Dinâmicas Territoriais e 

Sociedade na Amazônia, com ingresso em 2021.  

 

1.2. O PDTSA tem como objeto de investigação a dinâmica das relações sociais e problemas 

ambientais na Amazônia, e mais especificamente na Região Sul e Sudeste do Pará, no contexto 

da expansão do capital, procurando compreender esta dinâmica através dos grandes projetos, das 

conformações do trabalho, das políticas públicas locais, da cultura, da educação, dos discursos 

que são produzidos e circulam nessas diferentes esferas de atuação da sociedade. 

 

1.3. Para o desenvolvimento da dissertação, o(a) mestrando(a) deverá conduzir suas pesquisas 

sob a orientação de um (a) docente permanente e credenciado (a) junto a uma das linhas de 

pesquisa do PDTSA: 1) Estado, Território e Dinâmicas Socioambientais na Amazônia e 2) 

Produção discursiva e dinâmicas socioterritoriais. 

 

1.4. Segundo a Portaria n. 0671/2020 da UNIFESSPA, a qual suspende por tempo indeterminado 

as atividades acadêmicas presenciais, referentes às aulas de graduação e pós-graduação de todos 

os cursos, as atividades e a seleção da turma 2021 do PDTSA serão realizadas de forma remota. 

 

 

2. DA INSCRIÇÃO 
 

2.1 Serão habilitados(as) à inscrição os(as) candidatos(as) portadores (as) de títulos de graduação 

plena. As candidaturas que já concluíram o curso de graduação, mas ainda não receberam o 

diploma, poderão concorrer ao processo seletivo, desde que apresentem declaração de concluinte 

de seus respectivos cursos. Caso o(a) candidato(a) seja aprovado(a) e classificado(a), deverá 
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apresentar o título de graduação plena até o ato da matrícula, conforme Art. 19 da Resolução 11 

do CONSEPE de 20.05.2014/Unifesspa. 

 

2.2 Serão ofertadas vinte e quatro (24) vagas distribuídas nas duas linhas de pesquisa do 

Programa, sendo doze (12) vagas referentes à linha Estado, Território e Dinâmicas 

Socioambientais na Amazônia e doze (12) vagas referentes à linha Produção discursiva e 

dinâmicas socioterritoriais (consultar Anexo A). A oferta das vagas não implica na 

obrigatoriedade do seu preenchimento. 

 

2.2.1 Do total de vagas acima referidas, 4 (quatro) vagas serão destinadas às 

cotas: uma (1) para pessoa com deficiência (PcD), uma (1) à demanda de 

servidores(as) da Unifesspa - técnicos(as) e/ou docentes, uma (1) para 

quilombolas e/ou pretos(as) e uma (1) para indígenas. Caso essas vagas não 

sejam preenchidas, serão remanejadas para a ampla concorrência. De modo 

semelhante, se não houver o preenchimento das vinte e quatro (24) vagas da 

ampla concorrência, estas serão remanejadas para as cotas.  

 

2.2.2. Os(as) candidatos(as) autodeclarados(as) indígenas, quilombolas e/ou 

pretos(as) que queiram ingressar por meio das Políticas Afirmativas, no 

PDTSA, deverão no ato da inscrição, entregar o Formulário de Autodeclaração 

(Anexo D) e documentos que informem a relação com comunidades indígenas, 

quilombolas, podendo ser anexados (cartas da comunidade/lideranças locais, 

organizações, entrevistas e produções visuais e escritas). Esses documentos não 

são obrigatórios e não entram como critério ou fator de impacto na avaliação. 

 

2.2.3. Os(as) candidatos(as) à vaga PcD, deverão, no ato da inscrição, juntar 

laudo médico e sinalizar, na ficha de inscrição (Anexo C), a necessidade ou 

não de acompanhamento e/ou de acesso a recursos didáticos apropriados para 

a realização das provas.   

 

 

2.3 As inscrições serão realizadas apenas através do envio de formulários e documentos ao e-

mail específico deste processo seletivo (seletivopdtsa@gmail.com). 

2.3.1. O e-mail deverá ser intitulado “Solicita Inscrição à Seleção do PDTSA 

2020”. 

2.3.2 Deverão ser anexados ao e-mail, em formato .pdf, os seguintes 

documentos: 

 

2.3.2.1.Formulário de inscrição devidamente preenchido, conforme 

modelo Anexo C e modelo Anexo D para auto declaração de 

cotista das políticas afirmativas. 

mailto:seletivopdtsa@gmail.com
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2.3.2.2.Cópia autenticada do diploma de Graduação Plena ou 

declaração equivalente de conclusão de Curso de Graduação. 

2.3.2.3.Cópia autenticada do Histórico do Curso de Graduação 

concluído, conforme Art. 19 da Resolução 11 do CONSEPE 

de 20.05.2014/Unifesspa. 

2.3.2.4.Cópia autenticada do documento original e cópia da cédula de 

identidade e CPF. Os(as) candidatos(as) que apresentarem no 

ato da inscrição outro documento de identidade, no ato da 

matrícula, caso selecionados(as), deverão obrigatoriamente 

entregar a cópia da cédula de identidade original. No caso de 

candidato(a) estrangeiro(a), será aceito a cópia do passaporte. 

2.3.2.5.Projeto de dissertação, indicando a linha de pesquisa, a 

temática de interesse e sugestão de professor orientador (de 

acordo com o modelo disponível no anexo G). O objetivo da 

apresentação do projeto é avaliar a capacidade do(a) 

candidato(a) em formular uma questão de pesquisa, 

circunscrever a problemática na qual ela se insere e propor um 

tratamento científico coerente com a área de concentração do 

programa e a linha de pesquisa escolhida pelo(a) candidato(a). 

Após a aprovação na seleção, o projeto poderá sofrer 

mudanças no percurso dos estudos e nas orientações.  

2.3.2.6. Currículo cadastrado na plataforma Lattes/CNPq (disponível 

em http://lattes.cnpq.br/), atualizado e gerado pela própria 

plataforma Lattes. 

2.3.2.7.Documentos comprobatórios do currículo, em arquivos 

numerados e nomeados conforme indicado na subseção 3.1 

deste edital. Os originais dos documentos podem ser 

demandados a qualquer momento do processo seletivo e/ou no 

momento da matrícula, para fins de conferência. 

2.3.2.8.Termo de compromisso de dedicação de tempo ao curso, 

conforme modelo constante do Anexo E.  

2.3.2.9.Comprovante de proficiência em língua estrangeira (quando 

houver), conforme subseção 3.1.6 deste edital. 

 

 

2.4 O período de inscrição será de 15 de outubro a 14 de novembro de 2020, conforme 

cronograma disponível na seção 4. 

 

2.5. O PDTSA não se responsabiliza por problemas técnicos de acesso à internet ou de 

dispositivos, devendo os(as) candidatos(as) realizar a inscrição com alguma antecedência. 

 

2.6.  Não serão aceitas as inscrições cuja documentação esteja incompleta.  
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2.7.  A inscrição do(a) candidato(a) implicará na aceitação das normas contidas neste Edital e 

nas normas superiores regulamentadoras do Processo Seletivo. 

 

3. DA SELEÇÃO 
 

3.1 A seleção dos(as) candidatos(as) ocorrerá por cinco (5) etapas: três (03) etapas eliminatórias 

e duas (2) classificatórias, considerando os critérios abaixo: 

 

3.1.1. Homologação das inscrições, ELIMINATÓRIA, consiste na verificação da 

documentação submetida pelo(a) candidato(a) através do e-mail 

seletivopdtsa@gmail.com, afim de conferir sua adequação às regras deste Edital. 

 

3.1.2. Projeto de pesquisa, ELIMINATÓRIO e com peso 4, no modelo disponível no 

anexo F deste edital, devendo obter nota mínima igual a sete (7,0).   

3.1.2.1 A avaliação dos projetos será realizada por dois (duas) docentes 

integrantes da Comissão de Seleção, os/as quais receberão os projetos 

identificados por um código, garantindo assim a avaliação cega. 

3.1.2.2 A nota final será composta pela média aritmética das duas 

avaliações.  

3.1.2.3 Quando houver discrepância (diferença igual ou superior a 2 

pontos) nas notas, será solicitada uma terceira avaliação e a menor nota 

será descartada, realizando-se a média aritmética das duas maiores notas 

para obtenção da nota final. 

3.1.2.4 O (a) candidato(a) deverá obter nota igual ou superior a sete (7,0) 

para permanecer na seleção.  

 

 

3.1.3. Entrevista, ELIMINATÓRIA e com peso 6, constando de arguição sobre o projeto, 

a literatura de referência e o Currículo Lattes do candidato, com nota mínima igual a sete 

(7,0).  

3.1.3.1. A entrevista será realizada de forma remota em endereço 

disponibilizado para cada inscrito para essa etapa do processo de seleção. 

3.1.3.2 Durante a entrevista, deverão estar logados na plataforma por meio da 

qual se realizará o exame somente o(a) candidato(a) e os membros da banca 

examinadora. 

3.1.3.3. Caso ocorra algum problema de conexão com um dos membros da 

banca, a entrevista continuará ocorrendo com os demais professores que 

compõem a Comissão de Seleção. 

3.1.3.4 Recomenda-se aos candidatos que estejam on-line para realizar a 

Entrevista Remota com 15min de antecedência. 
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3.1.3.5 O link de cada entrevista será enviado para o/a candidato/a e membros 

da banca no dia anterior à entrevista pelo e-mail cadastrado no ato da inscrição, 

sendo de inteira responsabilidade dos/as candidatos o fornecimento do e-mail 

de forma correta e a confirmação, através de resposta ao e-mail, do recebimento 

do link. 

3.1.3.6 Todas as entrevistas serão gravadas e os/as candidatos/as deverão 

apresentar à banca, no início da sessão e de forma visível, seu documento de 

identidade com foto. 

3.1.3.7 Os/as candidatos/as deverão manter a câmera ligada durante toda a 

entrevista, sob pena de ser desclassificados/as. 

 

3.1.4. Análise do Currículo a partir do documento gerado pela Plataforma Lattes e 

atualizado, de caráter CLASSIFICATÓRIO e com peso 1, de acordo com a escala de 

pontuação no Anexo F.  

3.1.4.1. Os documentos comprobatórios do Currículo Lattes deverão ser 

arquivos pdf numerados e nomeados de acordo com a sequência da tabela 

disponível no anexo F, digitalizados e anexados ao e-mail de inscrição. 

Exemplos: Arquivo 01_Titulação_Diploma de graduação.pdf 

Arquivo 20_Atividade de pesquisa_Bolsa de Iniciação Científica. 

3.1.4.2. Não será aceito o envio de documentos complementares após a 

inscrição. 

3.1.4.3. A tabela com os critérios a serem avaliados (Anexo F) deverá ser 

preenchida e assinada pela/o candidata/o indicando a numeração dos 

documentos comprobatórios referentes a cada item a ser contabilizado 

para efeito de nota de currículo. 

 

3.1.5 Prova de proficiência em língua Inglesa, CLASSIFICATÓRIA e com peso 1.   

3.1.5.1 A prova de proficiência será de modo remoto e o endereço do 

sítio eletrônico da sala virtual será disponibilizado ao candidato(a) por e-

mail uma hora antes do início da sua prova.  

3.1.5.2. A prova constituirá de um texto em inglês, com as perguntas em 

português para serem obrigatoriamente respondidas pelos(as) 

candidatos(as) em língua portuguesa.  

3.1.5.3. Será permitido o uso de dicionário impresso durante a prova.  

3.1.5.4. A avaliação da prova de língua inglesa será realizada por dois 

(duas) docentes integrantes da Comissão de Seleção, os quais receberão 

as provas identificadas por um código, garantindo assim a avaliação cega.  

3.1.5.5. A nota final será composta pela média aritmética das duas 

avaliações.  

3.1.5.6. Quando houver discrepâncias (diferença igual ou superior a 2 

pontos) nas notas, será solicitada uma terceira avaliação e a menor nota 
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será descartada, realizando-se a média aritmética das duas maiores notas 

para obtenção da nota final. 

 

3.1.5.7. Será aprovado(a) o(a) candidato(a) que obtiver nota igual ou 

superior a cinco (5,0).  

3.1.5.8. O(a) candidato(a) que não alcançar a nota mínima e que for 

aprovado(a) no cômputo geral da seleção, deverá comprovar a aprovação 

em prova de proficiência no prazo máximo de um ano, após a primeira 

matrícula no mestrado.  
 

3.2. O(a) candidato(a) interessado(a) em obter dispensa da prova de língua estrangeira 

deverá apresentar comprovação de conhecimento do idioma e não precisará realizar essa 

prova, conforme Art. 22, Resolução n. 52 do CONSEPE de 25.06.2015/Unifesspa.  Serão 

aceitos os seguintes certificados para a comprovação: 

3.2.1. Certificado de aprovação em “Exame de Proficiência em Línguas 

estrangeiras” (PROFILE) (emitido nos últimos dois (2) anos por 

Instituições de Ensino Superior, reconhecidas pelo MEC); 

3.2.2. Certificação de aprovação nos exames de proficiência das 

seguintes instituições estrangeiras: Certificado da Universidade de 

Cambridge, Certificado da Universidade de Michigan (ECPE), 

Certificado do Test of English as a Foreign Language (TOEFL) (60 

pontos para a modalidade iBT e 497 pontos para a modalidade 

PaperBased); 

3.2.3. Certificado do International English Language Testing System 

(IELTS), do British Council.  

 

3.3. Somente os(as) candidatos(as) cotistas indígenas serão dispensados de realizar prova de 

proficiência em língua inglesa.  

3.3.1. Nesse caso, para efeito de cálculo da nota final, o valor da prova 

de língua inglesa será substituído pela nota alcançada no projeto. 

 

3.4 As notas do certame serão publicadas na página do PDTSA na internet ao final de cada etapa, 

sendo que, a partir do horário de divulgação dos resultados, o(a) candidato(a) terá 48 horas para 

encaminhamento de recurso à comissão de seleção.  

 

3.5. Os recursos, em todas as etapas de seleção, deverão ser encaminhados ao e-mail específico 

do processo de seleção do PDTSA (seletivopdtsa@gmail.com), obrigatoriamente em modelo 

formal disponível no site do programa. 

3.5.1 Somente serão analisados recursos que indiquem especificamente 

os aspectos das normativas presentes neste edital e em seus anexos que 

tenham sido descumpridos. 
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3.6 Os(as) candidatos(as) serão selecionados(as) no curso de acordo com a ordem de 

classificação, respeitando o limite de vaga por linha estipulado neste edital, não sendo permitido 

ao (à) candidato(a) a troca de linha de pesquisa, mesmo que ocorra sobra de vaga nas respectivas 

linhas do Programa.  

  

3.7 A Nota Final (NF) do(a) candidato(a) será determinada pela pontuação total alcançada nas 

notas eliminatórias (NE) somada às notas classificatórias (NC), de acordo com seus respectivos 

pesos. 

 

3.8 Serão considerados aprovados(as) os(as) candidatos(as) com pontuação final mínima sete 

(7,0) respeitando o número de vagas oferecidas, neste edital, de acordo com o número ofertado 

por cada linha de pesquisa.  

3.8.1. Caso ocorra empate, o critério de desempate será a nota obtida na entrevista.  

 

3.9. O PDTSA não se responsabiliza por problemas técnicos como conexão de internet, aparelhos 

eletrônicos e demais, que impeçam a realização de qualquer uma das etapas do certame. 

 

 

4. DO CALENDÁRIO 
 

4.1 Cada fase do processo seletivo ocorrerá de acordo com o cronograma a seguir, salvo situações 

que obriguem a Comissão de Seleção a alterá-lo, o que será informado em tempo hábil a todos 

(as) os(as) candidatos(as). 

 

Período de inscrição: 15 de outubro a 14 de novembro de 2020 

 

Homologação das inscrições: 18 de novembro de 2020 

Período de pedido de recurso 19 e 20 de novembro de 2020  

 

Resultado dos recursos analisados 23 de novembro de 2020 

Avaliação de projetos: 25 a 28 de novembro de 2020  

 

Divulgação do resultado da avaliação dos 

projetos: 

30 de novembro de 2020  

 

Período de pedido de recurso: 01 e 02 de dezembro de 2020 

 

Resultado dos recursos analisados: 07 de dezembro de 2020 

 

Entrevista para os aprovados no projeto 09 a 12 de dezembro de 2020, 

Resultado das entrevistas 14 de dezembro de 2020  

 

Período de pedido de recursos:   15 e 16 de dezembro de 2020 
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Divulgação do resultado de recursos 18 de dezembro de 2020 

Prova de Inglês  04 de janeiro de 2021 

Divulgação do resultado da prova de inglês 08 de janeiro de 2021  

 

Período de pedido de recurso: 09 e 10 de janeiro de 2021 

 

Divulgação do resultado do recurso: 14 de janeiro de 2021  

 

Divulgação da nota do curriculum lattes: 21 de janeiro de 2021 

 

Período de solicitação de recurso 22 e 23 de janeiro de 2021 

Divulgação do resultado do recurso 26 de janeiro de 2021 

Divulgação da lista final de aprovado/as 29 de janeiro de 2021 

Período de solicitação de recurso 30 e 31 de janeiro de 2021 

Resultado final: 08 de fevereiro de 2021 

Habilitação: março de 2021 

Matrículas: março de 2021 

Início do curso: março de 2021 

  

 

5. DAS BOLSAS 

 

5.1 Não há garantia de bolsa para os(as) candidatos(as) aprovados(as). Caso haja bolsas, estas 

serão ofertadas de acordo com Edital de Seleção de Bolsas.  

 

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

6.1 Os resultados serão publicados na página do PDTSA (http://pdtsa.unifesspa.edu.br).  na 

internet ao final de cada etapa (homologação de inscrição, projeto, entrevista, prova de língua 

inglesa e análise de curriculum Lattes) e ao final de todo o processo, conforme o cronograma 

disposto na seção 4. 

6.2. O PDTSA fica desobrigado de comunicar às candidaturas, através de e-mail ou telefone, 

qualquer informação já divulgada no presente edital e na página do programa. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1 Informações adicionais podem ser obtidas na página do PDTSA na internet 

(http://pdtsa.unifesspa.edu.br). 

 

7.2. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção do PDTSA.  

 

http://pdtsa.unifesspa.edu.br/
http://pdtsa.unifesspa.edu.br/
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Marabá (PA), 14 de outubro de 2020. 

 

 

___________________________________ 

Professor Dr. Hiran de Moura Possas 

Coordenador do PDTSA 

Portaria 811/2020 
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Vagas ofertadas por Linha de Pesquisa/Docente 

 
Linhas 

 

Temática Docentes Permanentes Vagas 

 

Linha I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado, 

Território e 

Dinâmicas 

Sócioambient

ais na 

Amazônia 

 

Ditadura civil militar no Brasil; Amazônia, 

Conflito Agrários, Violência no campo, 

Migração, Movimentos sociais e trabalho 

escravo contemporâneo. 

Airton dos Reis Pereira 01 

Etnobiologia, etnoecologia, ecologia humana, 

botânica, manejo da paisagem, sistemas 

agrícolas tradicionais, plantas alimentícias e 

medicinais, conflitos e territórios de povos e 

comunidades tradicionais. 

Bernardo Tomchinsky 02 

Estado e Grandes Projetos no Sudeste 

Paraense: impactos socioambientais; Estado, 

trabalho e sociedade; e Poder local. 

Célia Congílio  01 

Instituições, Políticas Públicas e Gestão 

pública; Direitos humanos e inclusão social; 

Justiça Distributiva. 

Gabriel Moraes de 

Outeiro  

02 

Estudo dos fatores econômicos, sociais e 

ambientais na Amazônia. 

José Anchieta de Araújo  01 

Administração e economia rural; agricultura 

familiar; agroecologia; cooperativas 

agropecuárias; extensão e desenvolvimento 

rural; jovens rurais; mulheres rurais; 

migrações internas e internacionais; sucessão 

geracional e reprodução social; acidentes de 

trabalho e suicídios de agricultores; sociologia 

rural; sustentabilidade. 

Laila Mayara Drebes 
02 

Agricultura Familiar; agroecologia; mercados 

agrícolas e desenvolvimento sustentável; 

dinâmicas socioambientais no espaço rural; 

dispositivos e as instituições relacionadas ao 

desenvolvimento sustentável; sistemas de 

produção familiar. 

Lívio Sergio Dias 

Claudino 

01 

Produção do espaço urbano; mercado 

imobiliário e políticas habitacionais; 

reestruturação da cidade; território e 

dinâmicas urbanas. 

Marcus Vinicius Mariano 

de Souza  

02 

 

Linha II 

 

Ludicidade Humana (jogo, brinquedo e 

brincadeira) e seres comunicantes:  Educação 

como Cultura e Políticas Culturais; Técnicas 

Alexandre Silva dos 

Santos Filho 

03 



                                                                                                                                                           
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

PRÓ REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA  
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DINÂMICAS TERRITORIAIS E  
SOCIEDADE NA AMAZÔNIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção 

Discursivas e 

Dinâmicas 

Sócioterritori

ais na 

Amazônia 

 

do Corpo e Teorias da Magia no contexto da 

socialidade do está-juntos; Estetização do 

Mundo na era do Capitalismo Artista; 

Linguagens Artísticas e amazonidade do 

homo Estheticus; Ideias estéticas de Marx no 

contexto das Artistas Mulheres; O lugar da 

arte e sua  Interação Estética na/da Amazônia. 

Teoria regional, cidades na fronteira, 

metropolização regional, dinâmica imobiliária 

e financeirização da produção do espaço. 

Representações e relações de poder e 

planejamento urbano e regional. 

Eudes André Leopoldo de 

Souza 

02 

Produção discursiva e políticas públicas no 

campo da educação  

Discursos produzidos nas esferas 

institucionais, não institucionais e sua 

interrelação.  

Discurso, resistência e emancipação. Memória 

e políticas educacionais no sul e sudeste do 

Pará 

Hildete Pereira dos Anjos 01 

Oralidade, Artes “Marginais”, Teorias da 

Comunicação, Semiótica da Cultura, Estudos 

Culturais, Memórias e Imaginários. 

Hiran de Moura Possas 01 

Práticas Discursivas e Dinâmicas Sociais na 

Amazônia.  

Nilsa Brito Ribeiro 01 

Culturas e memórias de resistências; 

Gênero, mulheres e diversidade. 

Idelma Santiago da Silva 01 

Religiões: cristianismos, religiões afro-

brasileiras, indígenas, encantaria amazônica, 

xamanismo, práticas de cura. 

Jerônimo da Silva e Silva  01 

Cartografias indígenas, sentidos de 

espacialidades e razões cartográficas na 

Amazônia; educação geográfica, jogos 

pedagógicos, cartografia escolar, educação 

indígena e geografia cultural. 

Thiara Vichiato Breda 02 
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ANEXO C 

 

 FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – TURMA 2020 

 

COTISTA  (  ) SIM; (  ) NÃO? 

 

MARCAR A SITUAÇÃO 

 

(  ) Pessoa com Deficiência (PcD);  

(  ) Servidores/as da Unifesspa;  

(  ) Indígenas (  ) Quilombolas e ou Pretos/as. 

 

(  ) Necessita de Acompanhamento especial e/ou recurso didático especial? Qual? 

________________________________________________________________ 

 

1. DADOS PESSOAIS: 

Nome:_________________________________________________________ 

Data de Nascimento:____/____/____ Local de Nascimento: ___________ 

Nacionalidade:_______________________ Estado Civil: _________________ 

Filiação:Pai______________________________________________________ 

Mãe____________________________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________ 

Bairro:___________________Cidade:_____________Estado:_____País:__ 

CEP:___________Fone:__________________E-mail:___________________ 

 

2. DOCUMENTOS: 

Identidade Nº:_________Órgão/Estado: _______Data de expedição: ______ 

CPF:_______________Certificado de Reservista Nº:____________________ 

Título de Eleitor Nº: ____________ Zona: ___________ Seção: ____________ 

Passaporte Nº: (para estrangeiro): _________ País de Expedição: __________ 

 

3. PROCEDÊNCIA DA GRADUAÇÃO: 
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Instituição:______________________________________________________ 

Nome do Curso:_____________________________ 

Título: ______________________Ano de início______ Ano/Conclusão: ______ 

 

 

4. VÍNCULO EMPREGATÍCIO (se houver): 

Instituição:_______________________________________________________ 

Cargo ou Posição:________________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________ 

Cidade: ______ Estado: _____________ CEP: ___________ Fone: _________ 

5. Possui bolsa de estudo:( ) Sim, qual__________________________ ( ) Não. 

6. Pretende solicitar bolsa de estudo ao curso: ( ) Sim ( ) Não. 

7. Sugestão de até três nomes de possíveis orientadores, escolhidos a partir da lista dos 

Professores do PDTSA, considerando a Linha de Pesquisa escolhida no projeto: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Venho por meio deste, requerer ao Colegiado do curso de Mestrado em Dinâmicas Territoriais e 

Sociedade na Amazônia, minha inscrição ao exame de seleção. Declaro para devidos fins que 

este formulário contém informações completas e exatas. Caso seja aprovado, comprometo-me a 

seguir o Regimento do Programa de Pós-Graduação. Estou ciente de que a aprovação não implica 

necessariamente em concessão de bolsa de estudo. 

 

 

Local/Data, ___________________de____________________de 2020 
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_______________________________ 

Assinatura do/a Candidato/a 

 

 

 

Assinatura do/a Funcionário(a):______________________________ 

Recebido em: ______/ _______/ ________ 
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EDITAL 06/2020 

 

ANEXO D 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, ________________________________________________________________, RG 

_____________________   CPF _______________________, DECLARO meu pertencimento à  

(descrever o nome da comunidade indígena ou quilombola e ou preto/a), localizada 

(descrever bairro, distrito, cidade), para o cumprimento da exigência da Portaria MEC nº 389, 

de 9 de maio de 2013, relativa a documentação mínima comprobatória da condição de estudante 

indígena ou quilombola e ou preto/a. 

 

 

__________________, ____, de _________________ de 2020. 
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EDITAL 06/2020 

 

ANEXO E 

 

 

 

TERMO DE DEDICAÇÃO DE TEMPO AO CURSO 

 

 

Eu,____________________________________________________RG__________________, 

CPF __________________, declaro para os devidos fins que, uma vez selecionado/a como 

aluno/a do Mestrado em DINÂMICAS TERRITORIAIS E SOCIEDADE NA AMAZÔNIA, 

tenho disponibilidade de tempo mínimo de vinte (20) horas semanais para me dedicar às 

atividades acadêmicas durante todo o período de vigência do Curso (24 meses). 

 

______________, _____________________ de 2020. 

(cidade) (dia e mês) 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do/a Candidato/a 
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EDITAL 06/2020 

ANEXO F 

 

 TABELA PARA ANÁLISE DO CURRÍCULO LATTES 

 

 

A- TITULAÇÃO (PESO 1,0) 

  

Nota 

máxima 

Formação 

  

Número do 

documento de 

comprovação 

Uso da comissão 

10,0 Especialização em áreas afins do mestrado (10 

pontos por especialização sendo permitido no 

máximo 1 especialização comprovada através 

de certificado e histórico acadêmico) 

  

Sub-total    

 

B- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (PESO 1,0) 

Nota 

máxima 

Atividade 

 Indicar período, local, função, envolvimento 

Número do 

documento de 

comprovação 

Uso da 

comissão 

25,0 Professor(a) de ensino superior (5 pontos por ano, 

máximo de 5 anos) 

  

20,0 Professor(a) de ensino técnico (4 pontos por ano, 

máximo de 5 anos) 

  

20,0 Professor(a) de ensino médio (4 pontos por ano, 

máximo de 5 anos) 

  

15,0 Professor(a) de ensino fundamental (3 pontos por 

ano, máximo de 5 anos) 

  

10,0 Técnico em pesquisa, consultor (2 pontos por ano, 

máximo de 5 anos) 

  

10,0 Outras atividades (2 pontos por ano, máximo de 5 

anos) 

 

  

Sub-total    
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C- ATIVIDADES DE PESQUISA (PESO 3,0) 

Nota 

máxim

a 

Formação 

 Indicar local, projeto, período, orientação, 

envolvimento, etc.  

Número do 

documento de 

comprovação 

Uso da comissão 

40,0 Bolsa de Iniciação Científica ou similar (cinco 

pontos por semestre letivo, máximo 8 semestres 

letivos computados) 

  

40,0 Participação em projeto de pesquisa como 

graduado, aprovado por instâncias pertinentes 

(cinco pontos por semestre letivo, máximo de 8 

semestres) 

  

10,0 Estágio voluntário, mínimo 120 horas (máximo 

de um estágio, valendo 10 pontos) 

  

10,0 Outras (cinco pontos por semestre letivo, 

máximo de dois semestres) 

  

Sub-total    

 

Nota 

máxima 

Formação 

 Indicar periódico/evento, local, título, autores, 

número de páginas, etc.  

Número do 

documento de 

comprovação 

Uso da comissão 

20,0 Publicação em periódico a partir do Qualis B5 

(5 pontos por publicação, com o máximo de 4 

publicações) 

  

20,0 Organização e ou Publicação de livros com 

ISBN com conselho editorial (5 pontos por 

publicação, com o máximo de 4 publicações) 

  

15,0 Publicação de capítulos de livros com ISBN e 

conselho editorial (5 pontos por publicação, 

com o máximo de 2 publicações) 

  

10,0 Apresentação de trabalhos/resumos em 

congressos Profissionais internacionais (2 

pontos por apresentação, com o máximo de 5 

apresentações) 

  

5,0 Apresentação de trabalhos/resumos em 

congressos profissionais nacionais (2 pontos por 
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apresentação, com o máximo de 5 

apresentações) 

5,0 Apresentação de trabalhos/resumos em 

congressos profissionais locais/regionais (1 

ponto por apresentação, com o máximo de 5 

apresentações) 

  

5,0 Apresentação de trabalhos/resumos em 

congressos de estudantes (1 ponto por 

apresentação, com o máximo de 5 

apresentações) 

 

  

10,0 Publicação de trabalhos completos em anais de 

congresso Internacional. (5 pontos por 

publicação, com o máximo de 2 publicações) 

  

10,0 Publicação de trabalhos completos em anais de 

congresso nacional (5 pontos por publicação, 

com o máximo de 2 publicações) 

  

5,0 Outras publicações    

Subtotal    

 

D- PRODUÇÃO ACADÊMICA (PESO 4,0) 

 

Nota 

máxim

a 

 Número do 

documento de 

comprovação 

Uso da comissão 

5,0 Participação em congressos, seminários e 

simpósios sem apresentação de trabalho (1 ponto 

por participação, com o máximo de 5 

participações) 

  

20,0 Participação em congressos, seminários e 

simpósios com apresentação de trabalho (2 

pontos por participação, com o máximo de 10 

participações) 

  

5,0 Participação em Minicurso (mínimo 12h), como 

aluno (1 ponto por participação, com o máximo 

de 5 minicursos) 

  

10,0 Participação em cursos com média duração (min. 

40hs) (2 pontos por participação, com o máximo 

de 5 cursos) 
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10,0 Participação em Monitoria em eventos 

científicos e de extensão locais, minicursos. (2 

pontos por monitoria, com o máximo de 5 

participações) 

  

10,0 Participação em atividades de campo expedições 

científicas etc.) (5 pontos por participação, com 

o máximo de 2 participações) 

  

10,0 Participação em Bancas Examinadoras de 

conclusão de curso (10 pontos por participação, 

com o máximo de 1 participação) 

  

10,0 Comissão organizadora eventos 

científicos/extensão (Seminários, congressos etc.) 

(2 pontos por participação, com o máximo de 5 

participações) 

  

10,0 Participação em projeto registrado de extensão 

(5 pontos por participação, com o máximo de 2 

participações) 

  

10,0 Participação em Monitoria de disciplina (5 

pontos por monitoria, com o máximo de 2 

monitorias) 

  

Sub 

total 

   

E- ATIVIDADES ACADÊMICAS E DE EXTENSÃO (PESO 1,0) 

 

Nota 

máxima 

 Número do 

documento de 

comprovação 

Uso da comissão 

5,0 Participação em congressos, seminários e simpósios 

sem apresentação de trabalho (1 ponto por 

participação, com o máximo de 5 participações) 

  

20,0 Participação em congressos, seminários e simpósios 

com apresentação de trabalho (2 pontos por 

participação, com o máximo de 10 participações) 

  

5,0 Participação em Minicurso (mínimo 12h), como 

aluno (1 ponto por participação, com o máximo de 5 

minicursos) 

  

10,0 Participação em cursos com média duração (min. 

40hs) (2 pontos por participação, com o máximo de 5 

cursos) 

  

10,0 Participação em Monitoria em eventos científicos e 

de extensão locais, minicursos. (2 pontos por 

monitoria, com o máximo de 5 participações) 
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10,0 Participação em atividades de campo expedições 

científicas etc.) (5 pontos por participação, com o 

máximo de 2 participações) 

  

10,0 Participação em Bancas Examinadoras de conclusão 

de curso (10 pontos por participação, com o máximo 

de 1 participação) 

  

10,0 Comissão organizadora eventos  científicos ou de 

extensão (Seminários, congressos, etc.) (2 pontos por 

participação, com o máximo de 5 participações) 

  

10,0 Participação em projeto registrado de extensão (5 

pontos por participação, com o máximo de 2 

participações) 

  

10,0 Participação em Monitoria de disciplina (5 pontos 

por monitoria, com o máximo de 2 monitorias) 

  

Sub 

total 

   

 

 

A nota da análise do currículo (AC) do candidato será determinada pela média ponderada 

seguindo a seguinte fórmula: 

 

AC = ((TT x 1) + (EP x 1) + (AP x 3) + (PA x 4) + (AE x 1)) / 10 

 

Onde: TT = Titulação; EP = Experiência profissional; AP = Atividades de pesquisa; PA = 

Produção acadêmica e AE = Atividades acadêmicas e de extensão 

 

 

  



                                                                                                                                                           
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

PRÓ REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA  
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DINÂMICAS TERRITORIAIS E  
SOCIEDADE NA AMAZÔNIA 

 

EDITAL 06/2020 

ANEXO G 

                               PRÉ-PROJETO DE PESQUISA 

TÍTULO 

Sub-título (quando houver) 

 

Linha de pesquisa: 

Temática de interesse 

 

Orientadores/as indicados/as: 

1: _________________________________ 

2: _________________________________ 

3:__________________________________ 

Dados do/a candidato/a: (não colocar o nome em nenhum local do pré-projeto) 

CPF:______________________ 

RG:_______________________ 

CÓDIGO DE INSCRIÇÃO (preenchimento pela secretaria do PDTSA) 
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O texto do projeto deverá conter, no máximo, dez (10) páginas, com letra em tamanho 12 

(Fonte Times New Roman), citações acima de 3 linhas em fonte 10, espaçamento 1,5 cm 

entre linhas, contemplando os seguintes tópicos: 

 

1. Título 

2. Problemática (abrangendo o contexto científico/acadêmico, histórico, geográfico que dá 

contorno à questão a ser pesquisada) 

3.  Justificativa (abrangendo a relevância acadêmica e social da pesquisa) 

4.  Pergunta de pesquisa 

5. Objetivo Geral 

5.1. Objetivo específico 

5.2 Objetivo específico 

5.3. Objetivo específico (continuar seguindo a enumeração se necessário) 

6. Hipótese (quando couber) 

7. Metodologia 

8. Resultados Esperados 

9. Referências (apenas aquelas citadas no texto do pré-projeto) 

 

 

 

 

 


