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EDITAL 001/2019-PPGCA/UNIFAP, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019. 
 

PROCESSO SELETIVO DE ACESSO AO MESTRADO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

A Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), através do Programa de Pós-graduação em Ciências 

Ambientais (PPGCA), torna público o presente Edital para Processo Seletivo de Acesso ao Mestrado em 

Ciências Ambientais no primeiro semestre do ano de 2019, com inscrições abertas de 1 a 14 de outubro 

de 2019.  

 

1. INSCRIÇÕES 

 

1.1. As inscrições para o processo seletivo deverão ser realizadas exclusivamente via Internet, no 

endereço eletrônico https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/home.jsf (menu: pós-graduação>strito 

sensu>processos seletivos), de 1 a 14 de outubro de 2019. 

1.2. O candidato deverá preencher o questionário disponível no endereço eletrônico 

https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/home.jsf, indicando as informações e anexando os 

documentos requeridos, sendo sua exclusiva responsabilidade o preenchimento correto das 

informações no formulário de inscrição.  

1.3. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preencheu todos os requisitos 

exigidos neste Edital, sendo de sua inteira responsabilidade qualquer prejuízo advindo de sua 

inobservância. 

 

1.4. Para efetuar a inscrição, é necessário o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) para candidatos 

brasileiros ou o número do passaporte para estrangeiros que não possuam CPF. 

 

1.5 Requisitos para inscrição: 
1.5.1 Poderão participar do presente Exame os discentes concluintes de cursos superiores ou 
portadores de diplomas de cursos superiores. 
1.5.2 Para realizar a inscrição o candidato deve apresentar carta de anuência (anexo I) de um(a), e 

somente um(a), orientador(a) credenciado(a) no PPGCA e que tenha disponibilizado vaga para este 

processo seletivo de acordo com o anexo II. A carta de anuência (anexo I) deve ser assinada pelo 

orientador(a) indicado(a), escaneada e anexada ao sistema no ato da inscrição.  

a) O candidato deve anexar a carta de anuência de que trata o item 1.5.2, no ato da inscrição.  
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1.5.3.1 Os orientadores não são, de maneira alguma, obrigados a fornecer a carta de anuência, ficando 
condicionada a sua emissão à adequação do projeto proposto pelo candidato à linha de pesquisa e/ou 
experiência prévia para a execução das atividades do projeto. 
 
1.6 O resultado do presente exame será publicado sob a forma de lista com nome e nota obtida, não 

havendo emissão de nenhum certificado individual para qualquer candidato. 

 

1.7 A UNIFAP não se responsabiliza por inscrições não efetuadas por motivos de ordem técnica, falhas 

de comunicação ou qualquer outro impedimento do recebimento da inscrição pelo sistema de inscrição 

online. 

 

1.8 Candidatos com deficiência e/ou que necessitarem de atendimento especial devem comparecer ao 

PPGCA até o dia útil seguinte da finalização da inscrição para fazer a solicitação do atendimento 

especial, portando documentos que comprovem a necessidade solicitada. 

 

2. ETAPAS DA SELEÇÃO 

 

2.1 O presente processo seletivo será composto pelas seguintes etapas: 

 

2.1.1 Prova de conhecimentos específicos: etapa classificatória e eliminatória, sendo desclassificados 

os candidatos que não obtiverem a nota mínima de 6,0 (seis) em uma escala de 0 a 10 (zero a dez). 

 

2.1.1.1 A prova será composta de questões objetivas e discursivas sobre temas conforme bibliografia 

sugerida no anexo III. 

 

2.1.1.2 O tempo de execução da prova será de três horas a partir de seu horário de início. 

 

2.1.1.3 Sugere-se que o candidato compareça à sala de prova com antecedência mínima de trinta 

minutos antes do horário previsto para início da prova. 

 

2.1.1.3.1 Não será permitido, sob nenhuma justificativa, o ingresso de candidato na sala de prova após 

o fechamento das portas. 

 

2.1.1.4 O candidato deve comparecer ao exame no dia da prova portando caneta esferográfica de tinta 

azul ou preta. 
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2.1.1.5 Não será permitido o uso de qualquer tipo de livro, apostila ou material eletrônico, como 

computadores, tablets, calculadoras, telefones, radiocomunicadores, relógios do tipo smartwatch, 

dicionários eletrônicos ou qualquer outro tipo de equipamento que permita armazenamento e/ou 

transmissão de informação, sob pena de eliminação do candidato que for surpreendido usando 

qualquer um destes meios. 

 

2.1.1.6 Os candidatos devem comparecer às provas/entrevistas portando documento oficial original de 

identificação com foto recente (menos de cinco anos de data de emissão), que permita a clara 

identificação visual do portador do documento. Não será permitida a participação no exame àqueles 

candidatos sem documento de identificação conforme especificado ou com foto que não permita clara 

e inequívoca identificação do candidato.  

 

2.1.1.7 As provas serão realizadas em local previamente divulgado pelo PPGCA. 

 

2.1.1.8 As respostas devem ser marcadas em folha distribuída especificamente para tal, conforme 

instruções no caderno de questões.  

 

2.1.2 Análise de currículo: etapa classificatória, de avaliação dos Currículos Lattes 

(http://lattes.cnpq.br) entregues com comprovação pelos candidatos, avaliados conforme quadro de 

pontuação disponível no Anexo IV. Somente os candidatos aprovados no exame escrito participarão do 

exame classificatório. Obs. A comprovação se dará com a apresentação do original e a cópia.  

 

2.1.2.1 Os candidatos devem obrigatoriamente preencher o Anexo IV com sua própria pontuação, e 

entregar na coordenação do PPGCA (bloco T, Campus Marco Zero) cópia de seu Currículo Lattes com 

os comprovantes especificados no Anexo IV numerados sequencialmente conforme ordem de 

apresentação. 

2.1.2.1.2 Os candidatos não residentes em Macapá poderão enviar versão atualizada do Currículo 

Lattes (http://lattes.cnpq.br), juntamente com os documentos comprobatórios do currículo e com a 

planilha de pontuação preenchida (Anexo IV) por e-mail para ppgca@unifap.br com cópia para 

coord.ppgca@unifap.br  até o dia 27 de novembro de 2019. Nesse caso, a comprovação dos 

documentos deverão ser autenticados em cartório, ou autenticado em algum protocolo de IFES.  

 

2.1.2.2 Será atribuída nota 0,0 (zero) ao candidato que não atender ao disposto no item 2.1.2.1. 
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2.1.2.3 A avaliação será efetuada por uma Banca Examinadora designada pela Coordenação do PPGCA 

e composta por três (3) membros do corpo docente do PPGCA. 

 

2.2 Será automaticamente atribuída nota zero ao candidato que não comparecer à prova, prestar 

informações falsas e/ou usar de má fé ou qualquer tipo de fraude no processo avaliativo. 

 

2.3 A classificação final será computada a partir da soma das notas das avaliações, com peso de 75% 

para a prova escrita de conhecimentos específicos e de 25% para a análise de currículo. 

 

2.4 Os candidatos serão aceitos no curso de acordo com a ordem decrescente de classificação final e 

pelo número de vagas disponíveis por orientador (anexo II). 

2.4.1 Caso ocorram desistências de candidatos selecionados, poderão ser chamados a ocupar as vagas 

remanescentes outros candidatos classificados, sendo respeitada a ordem de classificação por 

orientador. 

 

2.5 Em caso de empate, os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem: (1) Nota na prova de 

conhecimentos específicos, (2) o mais idoso. 

 

 

3. REQUISITOS PARA MATRÍCULA 

 

3.1 Estarão aptos à matrícula os candidatos aprovados e classificados conforme publicação do 

resultado final do presente edital. 

§  1° Para realizar a matricula, o candidato deve atestar suficiência em conhecimento da língua inglesa 
através de algum dos seguintes documentos: 

a) Certificado de aprovação em exame de Língua Inglesa, nas quais obteve rendimento 
acadêmico igual ou superior a cinquenta por cento (50%), realizado em cursos de mestrado ou 
doutorado da UNIFAP ou de outra instituição integrante do Sistema Nacional de Pós-Graduação 
com conceito na CAPES igual ou superior a três (3), com prazo máximo de trinta (24) meses 
após a data da titulação, ou Exame de Língua Estrangeira para a Pós-Graduação (ELEP) aplicado 
pelo Departamento de Pós-Graduação da UNIFAP cujo prazo de validade deve ser observado 
em edital próprio. 
b) TOEFL – Test of English as Foreign Language (mínimo de 213 pontos para o CBT TOEFL ou 
500 pontos para o TOEFL tradicional ou 80 pontos no Internet Based Test); IELTS – International 
English Language Test (mínimo 6,0); FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in 
Advanced English), CPE (Certificate of Proficiency in English), ESOL – English for Speakers of 
Other Languages, MICHIGAN ECPE – Examination for Certificate of Proficiency in English, TOEIC 

https://www2.unifap.br/ppgca/
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– Test of English for International Communication, com prazo máximo de trinta (30) meses após 
a data do Certificado. 
c) Candidatos nativos de língua Inglesa, ou oriundos de países que têm o inglês como uma das 
línguas oficiais, deverão apresentar documento de identificação (como passaporte) atestando 
sua naturalidade. 

 

3.1.2 A critério da Comissão Organizadora, para fins de aproveitamento de vagas ociosas, candidatos 

aprovados mas não classificados poderão ser remanejados para outro orientador/linha de pesquisa, 

desde que haja anuência do candidato e do orientador. 

 

3.2 A efetivação da matrícula é obrigatória dentro do prazo estabelecido na convocação oficial, 

sujeitando-se o candidato convocado à perda de vaga em caso de não efetivação da matrícula no prazo, 

sem devida justificativa aceita pela Coordenação do Curso. 

 

3.3 Candidatos aprovados não classificados poderão ser chamados sucessivamente para 

preenchimento de vagas não ocupadas antes das matrículas.  

 

3.4 A previsão da data de matrícula é para janeiro de 2020, a ser confirmada posteriormente em 

convocação pública específica. 

3.4.1. Chamadas adicionais para matrícula podem ocorrer posteriormente a esse prazo caso haja vagas 

remanescentes e candidatos aprovados. 

 

3.5. Para a matrícula dos candidatos aprovados com vaga no PPGCA, será requisitada a apresentação 

dos seguintes documentos:  

a) Cópia autenticada ou apresentação do original e cópia da Cédula de Identidade ou outro documento 

de identificação e CPF ou passaporte para estrangeiros que não possuam CPF; 

b) Cópia autenticada ou apresentação do original e cópia do Título de Eleitor e comprovante da última 

votação somente para brasileiros; 

c) Cópia autenticada ou apresentação do original e cópia do Diploma de Graduação devidamente 

registrado ou Certificado de Conclusão de Curso de Graduação; 

d) Cópia autenticada ou apresentação do original e cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação, 

autenticados pelo Departamento Acadêmico da IES; 

e) Duas (2) fotos 3x4 cm. 

https://www2.unifap.br/ppgca/
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3.5.1 O não envio ou envio incompleto dos comprovantes exigidos (itens a-e) no prazo estabelecido 

neste edital acarretará na desclassificação do candidato da lista de aprovados; 

 

4. VAGAS 

 

4.1 Para o presente edital, serão disponibilizadas vagas dispostas conforme Anexo II deste edital. O 

candidato concorre apenas para a vaga do orientador selecionado no processo de inscrição. 

4.1.1 A Comissão Organizadora do Processo Seletivo poderá, em acordo com decisão colegiada, ampliar 

a oferta de vagas para aproveitamento de candidatos aprovados no presente certame. 

4.2 Será assegurado o preenchimento de 5 (cinco) vagas como atendimento à Política de Ações 

Afirmativas na pós-graduação (Portaria Normativa 13/2016) distribuídas da seguinte forma: 3 (três) 

para negros e/ou indígenas, 1 (uma) para pessoa trans (travesti ou transexual) e 1 (uma) para pessoa 

com deficiência. 

4.2.1 Os interessados e elegíveis às vagas reservadas anexar autodeclaração civil (Anexo V) 

4.2.2 Os(as) candidatos(as) às vagas de ações afirmativas estarão sujeitos(as) a todas as demais regras 

de inscrição e seleção constantes desse edital 

4.2.3 A qualquer momento o(a) candidato(a) à vaga de ações afirmativas poderá ser chamado a 

comprovar a veracidade da autodeclaração civil, nos termos da legislação vigente. Constatada fraude, 

o(a) candidato(a) será eliminado(a) do processo seletivo ou perderá o vínculo com o mestrado em 

Ciências Ambientais, caso já tenha sido matriculado(a) no curso. 

4.3 Servidores das instituições UNIFAP, UEAP e EMBRAPA terão um acréscimo de 15% na nota da prova 

de avaliação teórica. 

4.4 Os(as) candidatos(as) às vagas de ações afirmativas, concorrerão às mesmas vagas disponíveis para 

cada orientador(a) segundo o anexo I.  

4.4.1 Caso após a classificação inicial não seja preenchido o número de vagas reservadas, os candidatos 

serão chamados em ordem decrescente da nota final entre os candidatos a vagas de ações afirmativas 

para cada categoria até que se atinja o número mínimo estabelecido. 

4.4.2 Se a vaga do candidato com o orientador(a) escolhido(a) for preenchida por um candidato(a) não-

autodeclarado melhor classificado(a), haverá a abertura de uma vaga adicional para acomodar no curso 

o(a) candidato(a) autodeclarado em alguma das categorias previstas, respeitando o limite total de cotas 

previsto no item 4.2 

4.4.3. A abertura de vagas extras para acomodação de candidatos(as) autodeclarados(as) conforme 

item 4.4.2 não deverá ser superior a uma vaga por docente. Caso a abertura de vagas já tenha ocorrido 

para o docente de escolha do candidato, a vaga passará automaticamente para o próximo candidato(a) 

autodeclarado(a) selecionado(a) de docente que ainda não tenha ocorrido abertura de vaga extra. 

https://www2.unifap.br/ppgca/
https://ppgca.unifap.br/


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – UNIFAP 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

 

 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 
Departamento de Pós-graduação 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais 
Email: ppgca@unifap.br/coord.ppgca@unifap.br 
 

CAMPUS MARCO ZERO – Macapá/AP 
Rod. Juscelino K. de Oliveira – Km 02  – Jardim Marco Zero  
CEP 68903-419, Bloco T, Coordenação PPGCA. 
https://www2.unifap.br/ppgca/ e https://ppgca.unifap.br/  
 

 

4.4.4 O(s) candidato(s) com menor nota final poderá(ão) ser remanejado(s) para outro orientador que 

não tenha tido suas vagas preenchidas, desde que haja anuência do candidato e do orientador e 

respeitando o limite total de cotas previsto no item 4.2, observando-se a ordem de classificação no 

certame de maneira independente da opção por cota. 

 

5. RECURSOS 

 

5.1 O candidato poderá solicitar, em caráter de recurso, a revisão de questões da prova e/ou resultados 

divulgados nas etapas preliminares. 

 

5.2 Não caberá recurso às divulgações de etapas finais, bem como recurso do recurso ou recurso fora 

do prazo estabelecido. 

 

5.3 Os recursos devem ser protocolados pessoalmente, no protocolo geral da UNIFAP, Campus Marco 

Zero do Equador, das 8:00 h às 12:00h e das 14:00 às 17:30 h do próximo dia útil após a divulgação do 

resultado. 

 

5.4 Os recursos devem ser redigidos de maneira clara, consistente, objetiva e respeitosa. 

 

5.5 O deferimento ou indeferimento do recurso será divulgado publicamente, e a resposta individual 

de cada candidato estará à disposição para retirada na coordenação do PPGCA. Cabe ao candidato 

deixar alguma forma de contato para ser avisado sobre a resposta ao seu recurso. 

 

5.5.1 Será assegurado ao candidato impetrante do recurso a participação em etapa posterior caso o 

resultado do recurso não tenha sido divulgado antes da etapa em questão. No entanto, o resultado 

desta etapa não será divulgado sob nenhuma hipótese caso o pedido de recurso tenha sido indeferido. 

 

5.6 O resultado do presente exame tem validade para o ingresso no PPGCA no primeiro semestre de 

2020. 

 

6. CRONOGRAMA 

 

 

Atividades Período Local 

Publicação do Edital 23 de setembro de 2019 www.unifap.br/ 
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Período de inscrição 1 a 14 de outubro de 2019 HTTPS://sigaa.unifap.br/sigaa/public/home.jsf 

Resultado preliminar das 

homologações de inscrições 

16 de outubro de 2019  

Período para recurso 17 e 18 de outubro de 2019 Protocolo geral da UNIFAP 

Resultado final das 

homologações de inscrições 

21 de outubro de 2019 www.unifap.br/ 

Divulgação do local de 

aplicação da prova 

12 de novembro de 2019 www.unifap.br/ 

Aplicação da prova de 

conhecimentos específicos 

22 de novembro de 2019 

(9:00h às 12:00h - horário de 

Macapá) 

UNIFAP 

Divulgação dos resultados da 

prova de conhecimentos 

específicos 

Até 25 de novembro de 2019 www.unifap.br/ 

 

Período para entrega de 

documentos 

comprobatórios do currículo 

26 e 27 de novembro de 2019 Secretaria do PPGCA (Bloco T – Campus Marco 

Zero) 

Divulgação da nota dos 

currículos e da classificação 

preliminar 

02 de dezembro de 2019 www.unifap.br/ 

Período para recurso 03 e 04 de dezembro de 2019 Protocolo geral da UNIFAP 

Divulgação do resultado final 09 de dezembro de 2019 www.unifap.br/ 

Data provável de Matrícula Janeiro de 2020 DERCA na UNIFAP – Campus Marco Zero do 

Equador 

 

 

https://www2.unifap.br/ppgca/
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7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1 Qualquer regra prevista neste Edital poderá ser alterada, a qualquer tempo, antes da realização das 

provas mediante nova publicação do item ou itens eventualmente retificados, alterados ou 

complementados. É responsabilidade do candidato o acompanhamento das comunicações realizadas 

pela UNIFAP. 

 

7.2 A efetivação da inscrição implica na aceitação total e incondicional de todas as normas contidas 

neste edital e no regulamento do Programa de Pós-Graduação, das quais o candidato não poderá alegar 

ignorância. 

 

7.3 O candidato aprovado deverá assinar termo de compromisso de dedicação integral ao curso, 

independentemente do recebimento ou não de bolsa de estudo. 

 

7.4 A documentação dos candidatos desclassificados permanecerá na secretaria do PPGCA por um 

período de até três (03) meses, após a divulgação do resultado final. Passado esse período a 

documentação será inutilizada. 

7.5. Candidatos estrangeiros, oriundos de países cujo português não é língua oficial, deverão 

apresentar documento comprobatório de aprovação em teste de proficiência em língua portuguesa no 

prazo máximo de um ano após início do curso. 

7.6. Candidatos estrangeiros são financeiramente responsáveis pelas passagens de vinda ao Brasil e 

por sua manutenção no país. 

7.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo PPGCA/2019. 

 

 

Macapá-AP, 23 de setembro de 2019. 

 

 

Alexandro Cezar Florentino 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais 

Portaria 0612/2019 - UNIFAP
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ANEXO I 

 

ANUÊNCIA DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 

 

Eu, _____________________________________________________________________, Professor Orientador 

credenciado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais – PPGCA, da Universidade Federal do 

Amapá, comprometo-me, em caso de aprovação, a orientar o(a) candidato(a) 

_____________________________________________________________________, inserindo(a) em projeto 

de minha área de atuação, comprometendo-me também a prover os meios necessários para a realização de sua 

dissertação. 

 

 

________________, ___ de ___________________de ____. 

Local/Data 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Assinatura do Orientador 
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ANEXO II 

ORIENTADORES, ÁREA DE ATUAÇÃO, CONTATO Vagas 

Dr. Alan Cavalcanti da Cunha (alancunha@unifap.br). UNIFAP. Doutorado em Engenharia 

Hidráulica e Saneamento pela Universidade de São Paulo, Brasil. Tema de Pesquisa: Saneamento 

Ambiental 

Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4784439U2 

1 

Dr. Alexandro Cezar Florentino (alexandrocezar@unifap.br). UNIFAP. Doutorado em Biologia de 

Água Doce e Pesca Interior pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Brasil. Tema de 

Pesquisa: Ecologia de peixes e recursos pesqueiros. 

Lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4731269T5 

2 

Dra. Cláudia Maria do Socôrro Cruz Fernandes Chelala (cfchelala@gmail.com). UNIFAP. Doutora 

em Desenvolvimento Socioambiental pela Universidade Federal do Pará, Brasil. Tema de 

Pesquisa: Indústria e agronegócios. 

Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4736290E3 

1 

Dra. Daguinete Maria Chaves Brito (dagnete@uol.com.br). UNIFAP. Doutora em Ciências Sociais 

pela Universidade Federal do Pará, Brasil. Tema de Pesquisa: Gestão Ambiental, Gestão de áreas 

protegidas (com ênfase em Unidades de Conservação) e Gerenciamento de Conflitos. 

Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4704147J7 

2 

Dr. Daímio Chaves Brito (daimio.brito@ueap.edu.br). UEAP. Doutor em Biodiversidade Tropical, 

Universidade Federal do Amapá, Brasil. Tema de Pesquisa: Química Ambiental, Modelagem 

Ambiental e Recursos Hídricos. 

Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4230430Z6 

1 

Dr. Darren Norris (dnorris75@gmail.com). UNIFAP. Doutor em Ciências Biológicas – Zoologia 

(Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil). Tema de Pesquisa: Biologia da 

conservação. 

1 
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Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4481687H6 

Dr. Emerson Castilho Martins (emersonmartins@unifap.br). UNIFAP. Doutorado em Fisiologia 

pela Universidade de São Paulo, Brasil. Tema de Pesquisa: fisiologia da adaptação. 

Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769161H7 

2 

Dr. Gabriel Araujo da Silva (gabriel.silva@ueap.edu.br; prof.gabriel.araujo@gmail.com). UEAP. 

Doutorado em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica de Medicamentos pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Brasil. Tema de Pesquisa: estresse oxidativo, cromatografia e 

desenvolvimento tecnológico, análise de água e ecotoxicologia. 

Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4247395H1 

1 

Dra. Helenilza Ferreira Albuquerque Cunha (helenilzacunha@unifap.br). UNIFAP. Doutorado em 

Ciências da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo – USP, Brasil. Tema de 

Pesquisa: Impacto Ambiental. 

Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791891Y9 

1 

Dra. Lina Bufalino (linabufalino@yahoo.com.br). UFRA. Doutora em Ciência e Tecnologia da 

Madeira pela Universidade Federal de Lavras, Brasil. Tema de Pesquisa: Tecnologia de produtos 

florestais madeireiros e não-madeireiros; valorização e aproveitamento de resíduos florestais 

para a produção de bioenergia e biomateriais; compósitos e nanocompósitos sustentáveis; 

tecnologia de fibras e nanofibras vegetais. 

Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4550702Z4 

1 

Dra. Marcela Nunes Videira (marcela.videira@ueap.edu.br). UEAP. Doutora em Biologia de 

Agentes Infecciosos e Parasitários pela Universidade Federal do Pará, Brasil). Tema de Pesquisa: 

Sanidade de organismos aquáticos. 

Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4581336U3 

1 

Dr. Marcelino Carneiro Guedes (marcelino.guedes@embrapa.br). Embrapa Amapá. Doutor em 

Recursos Florestais (Universidade de São Paulo, Brasil). Tema de Pesquisa: Manejo, ecologia e 

solos de florestas amazônicas. 

Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4795533J6 

1 
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Dr. Nilson dos Santos Ferreira (nilson@unifap.br). UNIFAP. Doutor em Física pela Universidade 

Federal de Sergipe, Brasil. Tema de Pesquisa: Magnetismo Ambiental; Aplicações Ambientais de 

Nanopartículas Magnéticas. 

Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4281415J1 

1 

Dr. Renato Richard Hilário (renatohilario@gmail.com). UNIFAP. Doutor em Zoologia, Universidade 

Federal da Paraíba, Brasil. Tema de Pesquisa: Ecologia de Primatas e Interação Animal Planta. 

Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4139108Y6 

2 

Dr. Tiago Marcolino de Souza (tiago.souza@ueap.edu.br). UEAP. Doutor em Ciência e Engenharia 

de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos, Brasil. Tema de Pesquisa: Nanotecnologia 

Verde, Engenharia de Biomateriais e Materiais para Biorremediação. 

Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4717831A3 

2 

Dr. Walter Teixeira Lima Junior (walter.lima@unifap.br). UNIFESP. Doutorado em Ciências da 

Comunicação pela Universidade de São Paulo, Brasil. Tema de Pesquisa: Tecnologia; Dados e 

interfaces visuais; difusão científica. 

Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4756477D9 

1 
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ANEXO III 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA A PROVA DE CONHECIMENTO 

 

Akçakaya HR, Bennett EL, Brooks TM, Grace MK, Heath A, Hedges S, Hilton‐Taylor C, Hoffmann M, Keith DA, 

Long B, Mallon DP. Quantifying species recovery and conservation success to develop an IUCN Green List of 

Species. Conservation biology. 2018 Oct;32(5):1128-38. https://doi.org/10.1111/cobi.13112 

ANDRADE, FRANCISCA MARLI RODRIGUES DE. (2018). A AMAZÔNIA ALÉM DAS FLORESTAS, DOS RIOS 

E DAS ESCOLAS: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E PROBLEMAS AMBIENTAIS. Ambiente & Sociedade, 21, 

e00250. Epub 29 de novembro de 2018. https://dx.doi.org/10.1590/1809-4422asoc0250r1vu18l3ao 

Chiara Letter, Georg Jäger. 2019. Simulating the potential of trees to reduce particulate matter pollution in urban 

areas throughout the year. Environment, Development and Sustainability. 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10668-019-00385-6 

Claude RAYNAUT. 2004. Meio ambiente e desenvolvimento: construindo um novo campo do saber a partir da 

perspectiva interdisciplinar. Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 10, p. 21-32, jul./dez. Editora UFPR. 

http://dx.doi.org/10.5380/dma.v10i0.3089 

FONSECA-MORELLO, THIAGO, RAMOS, ROSSANO, STEIL, LARA, PARRY, LUKE, BARLOW, JOS, 

MARKUSSON, NILS, & FERREIRA, AMANDA. (2017). FIRES IN BRAZILIAN AMAZON: WHY DOES POLICY 

HAVE A LIMITED IMPACT?. Ambiente & Sociedade, 20(4), 19-38. https://dx.doi.org/10.1590/1809-

4422asoc0232r1v2042017 

FORSBERG, B. R. et al. The potential impact of new Andean dams on Amazon fluvial ecosystems. PloS one, v. 

12, n. 8, p. e0182254, 2017. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0182254 

Jennifer Alix‐Garcia  Lisa L. Rausch  Jessica L'Roe  Holly K. Gibbs  Jacob Munger. 2017. Avoided Deforestation 

Linked to Environmental Registration of Properties in the Brazilian Amazon. First published: 29 September 2017 

https://doi.org/10.1111/conl.12414 

Jiang, Yong; Zevenbergen, Chris; Ma, Yongchi. 2017. Urban pluvial flooding and stormwater management: A 

contemporary review of China’s challenges and “sponge cities” strategy. Environmental Science and Policy 80 

(2018) 132–143. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.11.016 

PAIVA SOBRINHO, RANULFO; GARCIA,, JUNIOR RUIZ; MAIA, ALEXANDRE GORI  e  ROMEIRO, ADEMAR 

RIBEIRO. Tecnologia Blockchain: inovação em Pagamentos por Serviços Ambientais. Estud. av. [online]. 2019, 

vol.33, n.95, pp.151-176. ISSN 0103-4014. http://dx.doi.org/10.1590/s0103-4014.2019.3395.0010 

STAGG, CAMILLE L. et al. 2017. Causal mechanisms of soil organic matter decomposition: deconstructing salinity 

and flooding impacts in coastal wetlands. Ecology, 98(8), pp. 2003–2018. 

https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ecy.1890  
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ANEXO IV 

Critérios para avaliação do currículo de candidatos ao mestrado no Processo de Seleção – PPG em Ciências Ambientais (UNIFAP) 
- Utilizar a classificação dos periódicos Qualis 2013-2016 disponível em: 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf 

- Artigos com aceite final poderão ser contabilizados desde que o candidato apresente a devida comprovação 

 

ÍtemPontuável Valor da 

Pontuação 
  Qtde. Pontos Comprovação 

   

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA/TÉCNICA  

Artigo Publicado ou com aceite final       

Artigos em revistas QUALIS A1 como primeiro autor 10.0      

 

 

 

 

 

 

 

Artigos em revistas QUALIS A1 como co-autor 7.0     

Artigos em revistas QUALIS A2 como primeiro autor 8.0     

Artigos em revistas QUALIS A2 como co-autor 5.0     

Artigos em revistas QUALIS B1 como primeiro autor 5.0     

Artigos em revistas QUALIS B1 como co-autor 3.0     

Artigos em revistas QUALIS B2 ou B3 como primeiro autor 2.5     

Artigos publicados em revistas QUALIS B2 ou B3 como co-

autor 
1.0     
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Artigos publicados em revistas QUALIS B4 ou B5 como 

primeiro autor 
1.0      

Cópia do artigo (deve constar nome do periódico, volume e 

página inicial-final do artigo) Artigos publicados em revistas QUALIS B4 ou B5 comoco-

autor 
0.7     

Autor de Livro publicado com ISBN       

Livros Técnicos, Científicos e Didáticos como primeiro autor 5.0      

Cópia da capa e página de informação bibliográfica do livro.  Livros Técnicos, Científicos e Didáticos como co-autor 3.0     

Autor de capitulo de livro publicado com ISBN       

Capítulo de livro como primeiro autor 2.5     Cópia do capítulo, além da capa e página de informação 

bibliográfica do livro. 
Capítulo de livro como co-autor 1.0     

SUBTOTAL - - -   - 

  Anais de Congresso Publicados (somente como primeiro autor) 

Trabalho completo em Evento Internacional 0.4     Cópia da capa e página de informação do livro de anais e 

cópia do trabalho completo.  
Trabalho completo em Evento Nacional ou Regional 0.3     

Resumo (expandido ou simples) em Evento Internacional 0.2     Cópia da página do resumo nos anais ou do certificado 

emitido pelo evento. 
Resumo (expandido ou simples) em Evento Nacional ou 

Regional 
0.1     

Apresentação oral em eventos científicos 0.1     Cópia do certificado de apresentação do trabalho 

SUBTOTAL - - -   - 

  Formação Acadêmica 

https://www2.unifap.br/ppgca/
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Especialização (mínimo 300 hs)  0.5     Cópia do certificado de conclusão ou diploma contendo carga 

horária.  

Cursos de curta duração na área de Ciências Ambientais 

(mínimo 20 hs) concluídos até agosto de 2017 
0.1     Cópia do certificado emitido pelo evento (certificados sem 

carga horária serão desconsiderados). 

Monitoria de disciplina na área de Ciências Ambientais(por 

semestre)  
0.1     Cópia do certificado ou declaração do professor. 

Bolsista de iniciação científica por projeto com duração de 

bolsa superior a 6 meses 

0.5     Cópia do certificado ou declaração da instituição 

Iniciação científica voluntária (≥ 6 meses)  0.3     Cópia do certificado ou declaração da instituição 

SUBTOTAL - - -   - 

  Atuação Profissional 

Palestra, mesas redondas ou cursos de curta duração 

ministrados 

0.2     Cópia do certificado 

Estágio na área de Ciências Ambientais (≥ 6 meses)  0.1     Declaração do empregador, incluindo carga horária e 
comprovante de vencimentos (em caso de vínculo 

empregatício). 
Vínculo empregatício na área de Ciências Ambientais (≥ 6 

meses) 
0.2     Declaração do empregador, incluindo carga horária e 

comprovante de vencimentos (em caso de vínculo 

empregatício).  
Docência na área de Ciências Ambientais, com ou sem 

vinculo empregatício (≥ 6 meses)  
0.2     

Coordenação de projeto de pesquisa com financiamento (por 

projeto) 
0.8     Cópia da carta do financiador do projeto ou cópia da página 

da internet oficial do financiador. 

Participação de projeto de pesquisa com financiamento (por 

projeto) 
0.3     Declaração do coordenador do projeto confirmando a 

participação e período do integrante na equipe. 
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SUBTOTAL - - -   - 

TOTAL GERAL (MÁXIMO 20 PONTOS) - - -    
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Anexo V 

 

Eu, ________________________________________________, portador de RG n. ____________________, para fins de inscrição no processo seletivo 

do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Federal do Amapá, autodeclaro-me como: 

 

(   ) Negro(a) 

(   ) Indígena com vínculo na comunidade ____________________ (Preencher) 

(   ) Pessoa trans (Transexual ou travesti) 

(   ) Pessoa com deficiência, de acordo com o Código Internacional de Funcionalidade (CIF), n. _________________(Preencher) 

 

Por ser expressão da verdade, firmo esta autodeclaração, 

 

__________________________________________ 

Assinatura 

 

Macapá, ____de __________________ de 2019 
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