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A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aquática e Pesca torna público no presente Edital, através do 
endereço eletrônico http://www.propesp.ufpa.br e http://www.ufpa.br/ppgeap/, as normas do Processo de Seleção e Admissão – 
Quarto Trimestre do Ano Letivo 2012 ao corpo discente do Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aquática e Pesca, Curso 
de Doutorado: 
 
1. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO NO DOUTORADO: 
 

 
1.1 Podem inscrever-se os Mestres em Ciências Biológicas, Ecologia, Engenharia de Pesca, Oceanografia, Geografia, 

Demografia, Planejamento, Ciências Sociais, Antropologia, Economia, Direito e demais áreas afins, realizados em 
instituições reconhecidas pelo MEC, desde que considerados aptos a desenvolverem a tese proposta.  

1.2 Possuir pelo menos 01 (um) trabalho científico publicado. Entende-se por “trabalho científico” artigo completo publicado 
em periódico científico especializado, livros ou capítulos de livros de caráter técnico-científico; trabalhos 
comprovadamente aceitos para publicação serão também considerados. 

1.3 Ter sido aceito por um orientador no PPGEAP habilitado para orientar tese de doutorado. 
1.4 Admitir-se-ão! inscrições à seleção de Doutorado de concluintes do Curso de Mestrado até!fevereiro de 2013, 

condicionada a matrícula à classificação e à conclusão do Mestrado até a data de realização da matrícula. Os 
candidatos que estiverem impossibilitados de emissão de documentos comprobatórios de término do curso devem 
encaminhar declaração assinada, constando ciência de que para efetuar a matrícula o candidato classificado deverá 
apresentar comprovante do término do curso de Mestrado.  
 
  

2.  INSCRIÇÃO: 
 

2.1 As inscrições serão realizadas na Secretaria da Pós-Graduação em Ecologia Aquática e Pesca, situada no andar térreo 
do Instituto de Ciências Biológicas, entre os dias 19/11/2012 e 30/11/2012, entre 09h e 12h e 14h e 17h, pessoalmente 
ou através de representante legal, mediante a apresentação de procuração. 

 
2.2 As inscrições poderão ser realizadas por correspondência via SEDEX, desde que postadas até a data de encerramento 

citada no item 2.1. 
 
2.3 As inscrições por correspondência serão verificadas quando do seu recebimento pela Comissão de Seleção e Admissão 

no que se refere ao cumprimento dos requisitos para a sua aceitação, conforme item 3.  
 
2.4 As inscrições e envio dos documentos também poderão ser realizadas pela internet, sendo necessário que o(a) 

candidato(a) encaminhe email para jussara@ufpa.br anexando todos os documentos e fichas preenchidas solicitadas 
neste edital. As fichas poderão ser enviadas em documento com extensão .doc ou .txt e cópia dos documentos 
comprobatórios deverão ser encaminhadas em um único arquivo no formato pdf com tamanho inferior a 500 Kb e 
resolução entre 180 e 300 dpi. A comprovação dos documentos é obrigatória por ocasião da matrícula. 

 



2.5 São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a documentação por ele fornecidas para a 
inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma hipótese ou a qualquer título. 

 
3. DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO: 

 
O candidato ao Doutorado deverá apresentar à Secretaria do Programa, no ato da inscrição, os seguintes documentos: 

3.1 - Ficha de Inscrição preenchida, na forma do Anexo I. 
3.2 - Cópia autenticada da cédula de identidade ou outro documento de identidade com foto e do CPF; ou apresentação dos 

originais e fotocópias (RG e CPF) legíveis que serão autenticadas por funcionário público.  
3.3 Cópia autenticada do diploma ou certificado de conclusão de Mestrado. Serão aceitas as inscrições de alunos 

concluintes de Curso de Mestrado, ficando a matrícula condicionada à apresentação da documentação comprobatória 
de conclusão do respectivo curso por ocasião da matrícula. 

3.4 - Histórico escolar do mais alto nível de formação (fotocópia); 
3.5 -03 (três) vias do projeto de pesquisa, sendo uma via em formato eletrônico e duas cópias impressas, seguindo o modelo 

proposto neste edital; 
3.6 - Carta de aceite do orientador-proponente (e co-orientador-proponente, quando for o caso) (anexo II); 
3.7 - Curriculum vitae (formato Lattes/CNPq), devidamente comprovado; 
3.8 - 02 (duas) fotografias 3 x 4 cm; 
3.9 – Comprovante de proficiência de inglês em um dos seguintes exames: exame TOEFL, exame Michigan, Cambridge ou 

British Council, exame Profile-UFPA (www.ufpa.br/profile) realizados nos últimos 24 (vinte e quatro) meses ou 
comprovante de haver estudado pelo menos 1 (um) ano em país de língua inglesa. Mestres formados pela PPGEAP não 
precisam apresentar esta comprovação. Em todos os casos será considerada e atribuída a nota 7 (sete) para este 
quesito.  

 
 

4. EXAME DE SELEÇÃO E ADMISSÃO: 
 

4.1. - A seleção dos candidatos será procedida pela Comissão de Seleção e Admissão designada pelo Colegiado do 
Programa, formada pelos professores: Jussara M. Martinelli Lemos (Titular), Tommaso Giarrizzo (Titular), Voyner 
Ravena Cañete (Titular), Victoria Isaac Nahum (Suplente).  

 
4.1 – A Seleção constará de 03 (três) etapas: 

 
Etapas do Concurso ao Doutorado Datas Horários 
Inscrições 19/11/2012 a 30/11/2012 9 às 12h e 14 às 17h 
  
Etapa 1 – Divulgação das Inscrições Homologadas 06/12/2012 17 horas 
Prazo Recursal   Até às 17 horas do dia 10/12/2012 
  
Etapa 2 – Exame de caráter eliminatório    
Avaliação do projeto de tese 11 e 12/12/2012 09 às 12horas  

14 às 17 horas 
Resultado  12/12/2012 
Prazo Recursal  Até às 17 horas do dia 14/12/2012 
   
Etapa 3 – Exame de caráter classificatório   
Avaliação do Curriculum vitae 17/12/2012  
Resultado 17/12/2012 
Prazo Recursal  Até às 17 horas do dia 19/12/2012 
Resultado final 19/12/2012 às 17h 
Prazo Recursal Até às 17 horas do dia 

21/12/2012 
 

   
Matrícula  Março de 2013 
Início das aulas  Março de 2013 
  

 
 



4.1.2 – Avaliação do projeto de tese 
 

4.1.2.1 – A avaliação do projeto de tese possui caráter eliminatório e classificatório, com peso 2 (dois). A prova considerará 
i) o projeto escrito e ii) a apresentação e defesa do mesmo, sendo 20 minutos para apresentação e 10 minutos de argüição 
por cada membro da banca. O projeto de tese de que trata este edital, deverá conter, no mínimo, as seguintes seções: 
Título, Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados esperados, Viabilidade logística e financeira, Cronograma e 
Referências. Papel formato: A4; letra Arial 12; espaçamento entre linhas 1,5; Margens superior, inferior, esquerda e direita 
2,5 cm.  
 
4.1.2.2 - São critérios para avaliação do projeto de tese: a) relevância cientifica; b) coerência do projeto, levantamento 
bibliográfico, justificativa, objetivos, metodologia e atividades propostas; c) impacto social; d) viabilidade do projeto; e) 
domínio do tema durante a apresentação; f) qualidade da apresentação; g) respostas com embasamento teórico às 
questões formuladas pela banca. 
 
4.1.2.3 - Será considerado aprovado na avaliação do projeto de tese o candidato que obtiver nota mínima 7,0 (sete), em 
uma escala de zero a dez. 
 
4.1.2.4 – Será considerado habilitado para a etapa 3, Avaliação do Curriculum vitae, o candidato que obtiver nota mínima 
7,0 (sete) no exame eliminatório (etapa 2).  

 
4.1.3 – Avaliação do Curriculum vitae 
 

4.1.3.1 – Esta etapa possui caráter classificatório e será composta pela avaliação do Curriculum vitae do candidato. 
 
4.1.3.2 - Ao currículo de cada candidato será atribuída uma nota na escala de zero a dez, sendo pontuadas as atividades 
de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelo mesmo de acordo com a tabela constante no anexo IV. 

 
 

5. RESULTADO: 
 

5.1 - O resultado final do Processo Seletivo será expresso pela média aritmética das notas atribuídas nos exames 
eliminatório e classificatório, e classificados, em ordem decrescente, e obedecido o número de vagas.  

 
5.2 - Eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente, pela maior nota da avaliação do projeto de tese e pela 

avaliação do Curriculum vitae. 
 
5.3 - A divulgação dos resultados ocorrerá no Quadro de Avisos da Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 

Ecologia Aquática e Pesca, e/ou disponibilizado no http://www.ufpa.br/ppgeap. 
 
 
6. RECURSOS: 
 

6.1 – Dos resultados de cada etapa do processo seletivo caberá recurso, de nulidade ou de recontagem, devidamente 
fundamentado, para o Colegiado do Programa, no prazo de até 48 horas a contar de sua divulgação. 

 
6.2 – Na hipótese do recurso não ser decidido antes da Etapa subsequente, fica assegurado ao recorrente dela participar, 

sob condição.  
 

 
7. VAGAS E CLASSIFICAÇÃO: 
 

7.1 - São fixadas em 09 vagas (Anexo III). 
 

8. BOLSAS: 
 

8.1 - As bolsas de doutorado serão destinadas aos candidatos aprovados seguindo a classificação obtida no processo de 
seleção, pela ordem decrescente de suas médias finais, observando-se as normas definidas pelas agências de 
fomento, pela PROPESP e pela Comissão de Bolsas do programa. 

 



O PPGEAP não garante disponibilizar bolsa de estudos para os seus alunos. Fica a cargo do professor 
orientador solicitar auxílio individual às agências de fomento. 
 
 
 
 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

9.1 - Local de informações e inscrições:  
Secretaria de Pós-Graduação em Ecologia Aquática e Pesca, Instituto de Ciências Biológicas, Cidade Universitária 
José Da Silveira Netto, Avenida Augusto Corrêa n° 1, CEP: 66075-110, Guamá, Belém-PA – Fone/Fax: (91) 3201-
8379 – e-mails: acqua@ufpa.br ou ppgeap@gmail.com. Secretário: Orino Raiol.  

 
9.2 – Local de realização das provas: Instituto de Ciências Biológicas. CEP: 66.075-110, Belém (PA). 
 
9.3 – Os candidatos somente terão acesso ao local das provas portando documento de identificação contendo fotografia, 

sendo desclassificados do concurso os que faltarem a quaisquer das etapas ou não obedecerem aos horários 
estabelecidos. 

 
9.4 – Este edital é afixado no Quadro de Avisos da Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aquática e 

Pesca e disponível no site http://www.ufpa.br/ppgeap/. 
 
9.5 - Os candidatos não classificados deverão retirar os seus documentos, entre 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias da 

divulgação do Resultado Final, sob pena de sua destruição. 
 
9.6 – A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente edital; 
 
9.7 - A Comissão de Seleção e Admissão decidirá os casos omissos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Belém, 19 de novembro de 2012. 
 
 
 

Profa. Dra. Jussara Moretto Martinelli Lemos 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Ecologia Aquática e Pesca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO I 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA AQUÁTICA E PESCA 

CIDADE UNIVERSITÁRIA - 66075-110 BELÉM (PA) 
 

SELEÇÃO PARA DOUTORADO 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
(Preencher em letra de forma maiúscula) 

 
                                                                                                       INSCRIÇÃO N°: ______/_______  

                                                                         
NOME:__________________________________________________DATA NASCIMENTO:_____/_____/_______  
FILIAÇÃO: MÃE:_____________________________________ PAI:_____________________________________________ 

                                                                 
NATURALIDADE:___________________NACIONALIDADE_________________CPF___________________ 
RG:_________________ÓRGÃO EXPEDIDOR:__________________ DATA/EXPEDIÇÃO:_____/_____/_____   
TITULO DE ELEITOR:__________________SECÇÃO:_________________ZONA:______________________ 
CURSO DE MESTRADO:________________________________ANO DE CONCLUSÃO:____/______/_____  
UNIVERSIDADE:____________________________________________________________________________                            
FOI ALUNO(A) DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: (   )SIM   (   )NÃO 
TEVE BOLSA DE ESTUDO: (   )CAPES   (   )CNPq   (   )OUTROS   (   )NÃO 
OCUPAÇÃO ATUAL:________________________________________________________________________  
ENDEREÇO PROFISSIONAL:___________________________________________FONE:_________________                    
ENDEREÇO RESIDENCIAL:__________________________________________________________________  
BAIRRO:_________________CIDADE:______________________ESTADO:_______CEP:________________  
TELEFONE:_________________ FONE P/ RECADO:____________________NOME:____________________ 
E-MAIL:___________________________________________________________________________________  
CONTATO EM CASO DE EMERGÊNCIA: _____________________________ FONE:                        
 
Venho requerer ao Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aquática e Pesca minha inscrição ao exame 
de seleção para o curso de doutorado. Estou ciente que minha aprovação no Exame de Seleção NÃO implica na 
concessão automática de bolsa de estudos. 
 

 
Belém,_____ de____________________de________. 

 
 

___________________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 



 
ANEXO II 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA AQUÁTICA E PESCA 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - CIDADE UNIVERSITÁRIA - 66075-110 BELÉM (PA)  

 
 

CARTA DE ACEITE DO PROFESSOR ORIENTADOR 
 
 
 
 
Eu, __________________________________________________, professor(a)/orientador(a) credenciado pelo programa de 

Ecologia Aquática e Pesca UFPA, comprometo-me, a orientar  o (a) aluno 

(a)_____________________________________________________________, inserido(a) em projeto de minha área de 

atuação, comprometendo-me também a prover os meios necessários para a realização de sua dissertação ou tese. 

 

 

 

Local/Data, _____________________________de ______________________de  ____________ 
 
 
 

Assinatura do orientador(a) 



 
ANEXO III 

 
ORIENTADORES, LINHAS DE PESQUISA e NÚMERO DE VAGAS 

Os orientadores com disponibilidade para orientar novos alunos estão relacionados a seguir, com suas respectivas 
linhas de pesquisa. 

 
 

Professores credenciados do Programa de Pós Graduação em Ecologia Aquática e Pesca da UFPA em 
2012, com vagas disponíveis. 

 
Nome do 

Orientador 
Vagas Área de Pesquisa CV Lattes Contato (e-mail) 

JUSSARA 
MARTINELLI 
LEMOS 

1 Ecologia e Biologia 
de Crustáceos 

http://lattes.cnpq.br/5264841936875017 
 

jussara@ufpa.br 

RENATO 
SILVANO 

2 Etnoecologia e 
Ecologia de peixes 

http://lattes.cnpq.br/8546785979905053 renato.silvano@ufrgs.br 

THIERRY 
FREDOU 

1 Ecologia Numérica 
Modelagem ecológica 

http://lattes.cnpq.br/8119220407894290 tfredou@depaq.ufrpe.br 

TOMMASO 
GIARRIZZO 

1 Ecologia Aquática http://lattes.cnpq.br/5889416127858884 tgiarrizzo@yahoo.it 

VICTORIA 
ISAAC 

1 Ecologia Pesqueira, 
Manejo de Recursos 

Pesqueiros 

http://lattes.cnpq.br/3696530797888724 biologiapesqueira@yahoo.com
.br 

VIRÁG 
VENEKEY 

1 Ecologia de 
Meiobentos, Ecologia 

e Taxonomia de 
Nematoda de vida-

livre 

http://lattes.cnpq.br/1106411624280455 venekey@ufpa.br 
virag_venekey@yahoo.com.br 

VOYNER 
RAVENA 
CAÑETE 

2 Pesca e populações 
tradicionais, manejo 

de recursos aquáticos 

http://lattes.cnpq.br/9961199993740323 
 

ravenacanete@ufpa.br 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO IV 

 
Ficha de avaliação do Curriculum vitae (CV) dos candidatos ao doutorado do Programa de 

Pós Graduação em Ecologia Aquática e Pesca – UFPA – Seleção 2012 
 
Nome do Candidato: ............................................................................................... 

Provável Orientador: ............................................................................. 
Avaliadores do Currículo: ......................................................................... 
 
 
itens 

Atuação Profissional na Área: Pontos por item  Pontuação 
Máxima 

Pontos do 
Candidato 

1 Tempo de magistério: ensino médio 20 por ano 100  
2 Tempo de magistério: graduação 5 por 15h 100  
3 Tempo de magistério: pós-graduação 10 por 15h 50  
4 Título de especialista na área/outra área  

(reconhecido por associação de classe de nível 
nacional). 

20/10 20  

5 Título de mestre ou declaração do curso de que vai 
concluir o mestrado 

500 500  

6 Prêmios, distinções e láureas por trabalhos ou 
atividades como profissional/estudante 

10/5 -  

7 Aprovação em concurso público (cargo profissional 
de nível superior, magistério superior, pesquisador) 

10 -  

8 Estágios não obrigatórios (extracurriculares) 2 por semestre 20  
9 Monitoria 2 por semestre 15  
10 Atuação como Bolsista de Iniciação 

Científica/Bolsista em Projetos de Pesquisa, 
Extensão ou Ensino 

15 por ano -  

11 Atuação como Bolsista de Apoio Técnico (Nível 
superior) 

15 por ano -  

12 Produção de software ou patente  20 -  
13 Realização de trabalhos técnicos ou consultorias 

(prestação de serviço, nível superior) 
5 por trabalho 20  

14 Participação em Palestras e cursos com carga 
horária inferior a 16 horas 

1 10  

15 
 

Participação em cursos na área com carga horária 
superior a 16 horas 

2 20  

16 Conferências e palestras proferidas  2 por palestra 10  
17 Cursos ministrados (horas) 5 cada 20h 10  
18 Artigos publicados ou aceitos para publicação em 

periódicos ranqueados no Qualis da Capes* 
categorias A1/A2 

40/35 -  

19 Artigos publicados ou aceitos para publicação em 
periódicos ranqueados no Qualis da Capes*, 
categorias B1/B2/B3/B4/B5. 

30/25/20/15/10 -  



20 Artigos publicados ou aceitos para publicação em 
periódicos não ranqueados nos indexadores  

5 20  

21 Textos técnicos em magazines e jornais  2 10  
22 Apresentação Oral em Eventos Científicos 1 10  
23 Livros Especializados com registro ISBN:  

a – Autor 
b – Editor ou Organizador 
c – Capítulo 

 
20 
10 
5 

 
- 
- 
- 

 

24 Livros Especializados sem registro ISBN:  
a – Autor 
b – Editor ou Organizador 
c – Capítulo 

 
5 
3 
2 

 
- 
- 
- 

 

25 Comunicação em Congressos Científicos: 
a – Trabalho completo ou resumo expandido 
publicado em anais Internacionais 
b – Trabalho completo ou resumo expandido 
publicados em anais Nacionais 
c – Resumo publicado Internacional 
d – Resumo publicado Nacional 

 
 
4 
 
3 
2 
1 

 
 

40 
 

30 
20 
10 

 

26 Coordenador / Colaborador de projeto de 
pesquisa/extensão ou ensino: 
a – Aprovado por órgão de fomento externo à 
Instituição 
b – Aprovado por órgão interno à Instituição 

 
10/5 
5/2 

 
- 
- 

 

27 Participação na comissão organizadora de eventos: 
a - internacional 
b - nacional 
c – regional 

 
6 
4 
2 

 
- 
- 
- 

 

28 Participação em eventos: 
a - internacional 
b - nacional 
c – regional 

 
2 
1 
0,5 

 
- 
- 
- 

 

29 Orientações / Co-orientações concluídas: 
b – Monografias de Especialização 
c – Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) 
d – Programas de Iniciação Científica;  
e – Extensão, Monitoria, Estágio Extracurricular 

 
5/3 
4/2 
2/1 
2/1 

 
- 
- 

 

30 Participação em comissões julgadoras: 
a – Concursos Públicos ensino superior / médio 
b – Processos Seletivos Internos 
c – Trabalhos de Conclusão de Curso (graduação) 

 
5/2 
2 
1 

 
20 
10 
10 

 

31 Participação em outras comissões: 0,5 -  
32 Membro de associações científicas ou culturais. 0,25 -  
SOMA DE PONTOS 
Nota final: Divisão do total de pontos por 100. 

 

* Consulta ao Qualis: www.capes.gov.br/avaliacao/qualis 


