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E D I T A L 01/2018 

 

PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GEOGRAFIA 

E MEIO AMBIENTE 

 

O CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA da UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARÁ torna público o Edital para a seleção de candidatos ao CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM GEOGRAFIA E MEIO AMBIENTE (Resolução CONSEPE N. 

5.008, de 20 de fevereiro de 2018) obedecendo as datas e demais condições especificadas, a 

seguir: 

 

1. OBJETIVO 

Capacitar profissionais que trabalham ou são formados na área de geografia e meio 

ambiente para atuarem em empresas de consultoria e instituições do serviço público e privado, 

na resolução acerca dos problemas de ordem ambiental, atividades voltadas para o ensino e 

pesquisa em geografia e meio ambiente, de modo a constituírem elementos dinamizadores para 

as transformações e melhorias de processos de ensino de geografia e meio ambiente, e 

preservação dos recursos naturais. 

 

2. PÚBLICO ALVO 

Profissionais de nível superior atuantes em organismos relacionados à gestão pública, 

terceiro setor e setor empresarial interessados; educadores, professores e lideranças 

comunitárias, que atuam na rede pública de ensino que possuam curso superior completo 

Graduados em Geografia, Pedagogia, Geologia, Agronomia, Educação, Biologia, 

Meteorologia, Engenharias e demais áreas afins que procurem especialização neste setor para 

inserção no mercado de trabalho.  

 

3. REGIME E DURAÇÃO 

O curso, com carga horária total de 750 horas, em regime presencial, será oferecido 

através de disciplinas teóricas e práticas, ministradas em período noturno de 18:30 (Início) as 

22:00 (término), de segunda a sextas-feiras (com aulas eventuais aos sábados para realização 

de palestras e/ou seminários e antecipação do final do curso). As aulas serão ministradas no 

Campus Universitário de Ananindeua – UFPA, cito a Rodovia BR 316, Km 07, No., 590 – 

Bairro Levylandia, CEP 67.113-901 – Ananindeua-Pa. As atividades práticas poderão ser 
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realizadas em outros locais, podendo demandar o deslocamento do estudante para outros 

municípios, inclusive para pernoitar (respeitando os horários e dias estabelecidos para o curso).  

O curso constará de um total de 11 meses, tendo seu início previsto para 16/04/2018 e término 

para 04/03/2019, o curso ocorrerá na modalidade gratuita. 

  

4. VAGAS OFERTADAS 

 Serão disponibilizadas 45 vagas, dentre as quais 05 (cinco vagas) para a demanda de 

técnicos e docentes da UFPA (conforme determina o Art. 7º da Resolução N. 3529-CONSEP,  

de 12.06.2007), as quais serão distribuídas da seguinte forma: a) 05 (cinco): Servidor efetivo, 

docente e/ou técnico em atuação da UFPA; b) 40 (quarenta vagas) para demanda pública geral, 

as vagas não preenchidas por servidores e/ou técnicos da UFPA, serão automaticamente 

revertidas para demanda pública, sem prejuízo das demais. 

 

5. INSCRIÇÕES  

 

Período: 21/03/2018 a 04/04/2018  

Horário: 14h00 às 20h00   

Local:  Campus Universitário de Ananindeua – UFPA, cito a Rodovia BR 316, Km 07, No., 

590 – Bairro Levylandia, CEP 67.113-901 – Ananindeua-Pa. Sala da Coordenação da 

Faculdade de Geografia. Informações:  Fones: (91) 3201-7112/98175-9797; E-mail: 

prof.enilson@gmail.com, itatiara@ufpa.br, socrates@ufpa.br, com o título “POS 

GEOGRAFIA E MEIO AMBIENTE”. 

 

5.1).  A inscrição deverá ser efetuada no período de:  21/03/2018 a 04/04/2018, internet, pelo 

endereço eletrônico pos.geo.meioambiente@gmail.com, com o título “INSCRIÇÃO”, ou 

pessoalmente no endereço constante no item 05. 

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

 

6. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  

a) Formulário, devidamente preenchido (modelo próprio do Curso, Anexo I);  

b) RG e CPF (original e cópia), sendo a original obrigatoriamente apresentado no ato da 

matrícula, se aprovado; 

c) Diploma ou certificado de conclusão do Curso de Graduação devidamente reconhecido pelo  

mailto:prof.enilson@gmail.com
mailto:itatiara@ufpa.br
mailto:socrates@ufpa.br
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MEC (original e cópia) e/ou declaração de conclusão do curso de graduação, sendo a original 

obrigatoriamente apresentado no ato da matrícula, se aprovado; 

e) Histórico escolar do curso de graduação (original e cópia), sendo a original obrigatoriamente 

apresentado no ato da matrícula, se aprovado;  

f) Carta de intenção -  um breve histórico da vida acadêmica e profissional e uma argumentação  

e a justificativa acerca do interesse no curso; 

g) Curriculum lattes, devidamente comprovado, sendo a original obrigatoriamente apresentado 

no ato da matrícula, se aprovado.  

 

I.  Servidor docentes ou técnico-administrativo da Universidade Federal do Pará – UFPA, 

deverá apresentar:  contracheque com número SIAPE e local de lotação. 

-  Será automaticamente eliminado do processo seletivo o candidato que não se apresentar no  

horário e local estabelecido para a entrevista;  

- Não haverá revisão, segunda chamada ou repetição de entrevista. 

 

7 - DO PROCESSO SELETIVO 

O processo de seleção dos candidatos inscritos observará o preenchimento dos requisitos 

de inscrição conforme este edital de abertura, sendo a classificação final realizada por meio da 

análise de currículo lattes, avaliação de carta de intenção de cada candidato e entrevista com o 

candidato.  O processo de chamada para matrícula obedecerá à ordem de classificação 

estabelecida pela nota da análise do curriculum lattes, pela avaliação da carta de intenção e 

entrevista. 

No caso de empate, dar-se-á preferência, sucessivamente, ao candidato com maior: 

1.  Nota no currículo lattes;  

2.  Entrevista; 

2.  Experiência profissional;  

3.  Maior Idade.  

A classificação dos candidatos será feita até o número de vagas existentes mais 25% do 

número de vagas, gerando uma lista de suplentes. 
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7.1 – Dos critérios 

a) Análise da carta de intenção;  

b) Análise do Curriculum Lattes, conforme Tabela de pontuação (Anexo II);  

c) Análise de histórico escolar (graduação) 

c) Entrevista (presencial) – no dia 07/04/2018, no Campus Universitário de Ananindeua – 

UFPA, cito a Rodovia BR 316, Km 07, No., 590 – Bairro Levylandia, CEP 67.113-901 – 

Ananindeua-Pa., na sala 05 (cinco) do anexo no período de 08:00 as 18:00h, por ordem afixada 

no local a partir do dia 06/04/2018 as 08:00h, o conhecimento do horário da entrevista, será 

de exclusiva responsabilidade do candidato. 

 

Cada um dos itens de avaliação receberá uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), sendo a nota 

mínima 7 (sete). O aluno que receber nota menor que sete em qualquer um destes processos 

será automaticamente eliminado do processo seletivo. A classificação final dos candidatos será 

estabelecida a partir da média aritmética entre as notas das três etapas. Serão aprovados e 

classificados candidatos com nota final igual ou superior a 7,0 (sete). Em situação de haver 

mais candidatos aprovados além das vagas ofertadas, estes serão considerados aprovados e não 

classificados. As 05 (cinco) vagas disponíveis a servidores técnicos e docentes da UFPA serão 

distribuídas, conforme nota final, entre os candidatos técnicos e docentes da UFPA devendo os 

mesmos serem considerados APROVADOS durante a seleção. 

 

Observações:  

- O candidato só terá acesso ao local da entrevista com apresentação de documento de 

identificação oficial e com foto.  

-  Será automaticamente eliminado do processo seletivo o candidato que não se apresentar no 

horário e local estabelecido para a entrevista;  

- Não haverá revisão, segunda chamada ou repetição de entrevista. 

 

7.2 - Da comissão examinadora 

A Comissão Examinadora será designada pela Coordenação do Curso e será composta 

pelo coordenador do curso e mais dois membros do Corpo Docente do Curso, todos com 

titulação mínima de Mestre ou Doutor. 
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8. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

Os resultados serão afixados no Campus Universitário de Ananindeua – UFPA, cito a 

Rodovia BR 316, Km 07, No., 590 – Bairro Levylandia, CEP 67.113-901 – Ananindeua-Pa., 

sala 05 do prédio ANEXO, das Direção da Faculdade Geografia e site da PROPESP UFPA e 

Coordenação do Campus de Ananindeua. 

 

9. DA MATRICULA E INÍCIO DO CURSO  

A matrícula dos candidatos aprovados será realizada no período de 09/04 a 13/04/2018, 

no Campus Universitário de Ananindeua – UFPA, cito a Rodovia BR 316, Km 07, No., 590 – 

Bairro Levylandia, CEP 67.113-901 – Ananindeua-Pa. Sala da Coordenação da Faculdade de 

Geografia. Aqueles que não se matricularem até às 20:00 horas do último dia, serão 

considerados desistentes, sendo 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.  

O curso terá início dia 16/04/2018, no Campus Universitário de Ananindeua – UFPA, 

cito a Rodovia BR 316, Km 07, No., 590 – Bairro Levylandia, CEP 67.113-901 – Ananindeua-

Pa., sala da sala 05 do prédio anexo. 

 

10 – CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE DATA HORÁRIO 

Inscrições 21/03/2018 a 04/04/2018 14 as 20 horas - presencial 

Seleção 05 a 07/04/2018 08:00 as 18:00 h 

Entrevista 07/04/2018 08:00 as 18:00 h 

Divulgação dos Resultados 07/04/2018 20:00h 

Matrícula 09 a 13/04/2018 14:00 as 20:00 h 

Início do curso 16/04/2018 18:30 h 
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11 – GRADE CURRICULAR E CORPO DOCENTE 

 
DISCIPLINA DOCENTE 

Metodologia Científica e elaboração de artigo científico. 

(OBRIGATÓRIA) 

Prof. Dr. Francivaldo Alves Nunes 

Introdução às Geociências Profa. Dra. Ana Valéria dos Reis Pinheiro 

O uso da terra, mudanças climáticas e o ecossistema amazônico Prof. Ms. José Danilo Costa Sousa Filho 

Direito e Legislação Prof. Dr. Hélio Luiz Fonseca Moreira 

Meio ambiente e cartografias de memória Prof. Dr. Adilson J. I. Brito 

Gestão dos Recursos Naturais e Meio Ambiente Prof. Dr. Paulo Celso Santiago Bittencourt 

A ecotoxicologia no contexto amazônico. Profa. Dra. Dulcidéia da Canceição Palheta 

Geoprocessamento aplicado a Geografia e Meio Ambiente Prof. Dr. Enilson da Silva Sousa 

Ética e Educação Ambiental Prof. Dr. Marcelo Augusto M. Vasconcelos 

Política Ambiental e Sistema Nacional de Unidade de 

Conservação. 

Prof. Dr. Paulo Alves de Melo 

OPTATIVA – INDICAÇÃO DO ORIENTADOR Orientador(a) 

Participação em EVENTOS externos (Carga Horária 

Complementar) - OBRIGATÓRIA 

Raimundo Sócrates de Castro Carvalho 

MONOGRAFIA (OBRIGATÓRIA) Orientador(a) 

 

 

12. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

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

modificações serão comunicadas via sítio eletrônico do programa e/ou por lista de e-mail dos 

candidatos. 

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

 

13. ENDEREÇOS E CONTATOS  

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

ESPECIALIZAÇÃO EM GEOGRAFIA E MEIO AMBIENTE 

 

Campus Universitário de Ananindeua – UFPA, cito a Rodovia BR 316, Km 07, No., 590 – 

Bairro Levylandia, CEP 67.113-901 – Ananindeua-Pa. Sala da Coordenação da Faculdade de 

Geografia. Telefone/fax: (+55) (91) 3201-7112 – 98175-9797. 

e-mail: pos.geo.meioambiente@gmail.com. 

 

 

Ananindeua, 20 de março de 2018. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Enilson da Silva Sousa 
Coordenadora do Curso 

Portaria GR. No. 843/2018 
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ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

 

Eu, ___________________________________________________________, portador da 

identidade nº______________________, órgão emissor_______________________,  

CPF_________________________, graduado em__________________________________,  

cursado  na ________________________________________________________________  

Endereço residencial:_____________________________________________________, 

Nº./compl.: _______________, Bairro:_______________________________________, 

Cidade: _________________________________, CEP: __________________________, 

Telefone: (____) _____________________, Celular: ____________________________, E-

mail:  _______________________________________________________________ solicito 

minha inscrição no processo seletivo do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Análise 

Ambiental da Universidade Federal do Pará. Afirmo ainda, que estou ciente das etapas do 

processo seletivo, bem como das datas previstas no edital. 

 

Sou candidato as vagas destinadas aos servidores da UFPA ( ) 

Sou candidato as vagas destinadas de comprovada carência financeira ( ) 

Sou candidato externo a UFPA ( ) 

 

Descrever necessidade de atendimento especializado e o tipo, caso necessário: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Ass.______________________________________________________________ 

 

 

Data: _____/_____/______ 
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ANEXO II: CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO 

LATTES 

A avaliação será realizada com base nos documentos comprobatórios encaminhados no   

momento da inscrição. Somente serão pontuadas as produções declaradas no Currículo Lattes 

que estiverem acompanhadas dos documentos comprobatórios válidos entre os anos de 2013 a 

2018. A pontuação será calculada com base nos itens abaixo, a saber: 

 


