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EDITAL Nº 04/2021-PPGMDR/UNIFAP, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 

MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

PROCESSO SELETIVO 2022 – DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DAS ENTREVISTAS E ORIENTAÇÕES  

 

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo do PPGMDR, considerando que a administração superior da Universidade 

Federal do Amapá (UNIFAP) prorrogou o período de suspensão das atividades presenciais até o próximo dia 17 de 

fevereiro de 2022, torna público que todas as entrevistas ocorrerão de maneira online e síncrona, via plataforma Google 

Meet, com link disponibilizado neste cronograma. 

O candidato, antes de ingressar na sala de entrevista, atente-se às seguintes recomendações: 

1. Tendo em vista a realização de bancas simultâneas, solicita-se que o candidato esteja atento ao horário e ao link designado 

para a sua entrevista. 

2. Verifique se a sua conexão com a internet está estável. 

3. Esteja em um ambiente isolado de ruído/barulho, de modo a não comprometer o seu áudio. 



 

 

 

4. Embora seja possível ingressar na sala de entrevista com o seu smartphone, recomenda-se o uso de um computador ou 

notebook, bem como o uso de microfone e fones de ouvido. 

5. Procure ingressar na sala de entrevista conforme o horário designado (não antes e nem depois). O limite máximo de tolerância 

para ingresso na sala será de 10 minutos. Passados 10 minutos de tolerância o candidato será eliminado.  

6. Após clicar no link de acesso à sala de entrevista, você deverá aguardar a autorização para ingressar na sala. 

7. A sala de entrevista é restrita a 3 participantes, não sendo permitida a presença de outras pessoas além do candidato e da 

banca avaliadora.  

8. Caso ocorra algum problema de transmissão que prejudique a entrevista, tais como falta de energia, queda de sinal de 

internet, um novo agendamento será garantido, não podendo exceder a data limite de entrevista estipulada no cronograma. 

Se os mesmos problemas ocorrerem na segunda tentativa, será considerado candidato ausente e eliminado do processo 

seletivo.  

9. A entrevista terá a duração de até 20 minutos, constando de uma apresentação oral do candidato de no máximo 10 minutos, 

seguida da arguição pela banca. Não são admitidas apresentações escritas do candidato. 

10.  Todas as entrevista serão gravadas pela Banca Examinadora 

 

  



 

 

 

10/02/2022 – QUINTA-FEIRA – MANHÃ 

Banca 01 – Prof. Dr. Raullyan Borja e Prof. Dr. Galdino Xavier 

Inscrição Candidato/Projeto Horário Link de Acesso 

1688 

ANANDA DA SILVA ARAÚJO 

Identificação geográfica através do teor de selênio 
contido na castanha-da-Amazônia (bertholletia 

excelsa bonpl.) entre as comunidades RDS 

Iratapuru e RESEX Caraji: potencial para o 

desenvolvimento local 

09:00h-09:20h https://meet.google.com/nwe-vecv-yeu 

1699 

ANDERSON STEILLER RODRIGUES CABRAL 

Elaboração de proposta de políticas públicas para 

agricultura de baixa emissão de carbono e sua 
implementação para o estado do Amapá 

09:30h-09:50h https://meet.google.com/rrq-ecwj-tjj 

1693 

CHARLES RICARDO FERREIRA REIS 

Diagnóstico ambiental da geração de resíduos 
sólidos do setor madeireiro em Macapá, Amapá, 

Brasil. 

10:00h-10:20h https://meet.google.com/vjr-pmnr-zrb 

1678 

GABRIEL MARQUES OLIVEIRA 

Os avanços das políticas públicas de plantas 

medicinais e fitoterápicos no estado do Amapá, 

Brasil. 

10:30h-10:50h https://meet.google.com/xzg-juzd-dkr 

1673 

JOSE WALLERSON FARIAS LIMA 

Conhecimentos etnobotânicos e desenvolvimento 

regional: diálogo de saberes entre os saberes 

tradicionais e os saberes científicos em 
comunidade tradicional no município de Laranjal 

do Jari, Amapá. 

11:00h-11:20h https://meet.google.com/fge-vcdx-awq 

  

https://meet.google.com/nwe-vecv-yeu
https://meet.google.com/rrq-ecwj-tjj
https://meet.google.com/vjr-pmnr-zrb
https://meet.google.com/xzg-juzd-dkr
https://meet.google.com/fge-vcdx-awq


 

 

 

10/02/2022 – QUINTA-FEIRA – MANHÃ 

Banca 02 – Prof. Dr. Jadson Porto e Prof. Dr. Alberto Tostes 

 

Inscrição Candidato/Projeto Horário Link de Acesso 

1687 

ANA RITA GUIMARAES QUEIROZ 

Tranferências de terras da União para o Amapá: 

trajetória histórico-normativa e repercussões para 
o desenvolvimento local (1988-2022) 

09:00h-09:20h https://meet.google.com/caz-xegw-gaa?authuser=0&hl=pt_BR 

1692 

HAMILTON TAVARES DOS PRAZERES 

Pavimentação da rodovia AP/70: benefícios 

socioeconômicos aos municípios de Itaubal e 
Cutias. 

09:30h-09:50h https://meet.google.com/caz-xegw-gaa?authuser=0&hl=pt_BR 

1639 

JOSE PAULO GUEDES BRITO 

Uma obra inacabada incomoda muita gente, mas 
um escândalo de corrupção incomoda muito mais: 

aspectos do (des)controle das políticas públicas no 

estado do Amapá. 

10:00h-10:20h https://meet.google.com/caz-xegw-gaa?authuser=0&hl=pt_BR 

1706 

LARISSE PEREIRA DE ALMEIDA 

Vivência e potencial turístico: um olhar voltado 

para a cultura e desenvolvimento econômico da 
comunidade do Ariri – Macapá/AP. 

10:30h-10:50h https://meet.google.com/caz-xegw-gaa?authuser=0&hl=pt_BR 

1676 

NAYARA SUELLEN ALVES DA SILVA ARAÚJO 

Rodovia Norte-Sul: via interligadora garantindo a 

mobilidade urbana e propiciando o 
desenvolvimento regional da cidade de Macapá. 

11:00h-11:20h https://meet.google.com/caz-xegw-gaa?authuser=0&hl=pt_BR 

  

https://meet.google.com/caz-xegw-gaa?authuser=0&hl=pt_BR
https://meet.google.com/caz-xegw-gaa?authuser=0&hl=pt_BR
https://meet.google.com/caz-xegw-gaa?authuser=0&hl=pt_BR
https://meet.google.com/caz-xegw-gaa?authuser=0&hl=pt_BR
https://meet.google.com/caz-xegw-gaa?authuser=0&hl=pt_BR


 

 

 

10/02/2022 – QUINTA-FEIRA – MANHÃ 

Banca 03 – Prof. Dr. Paulo Giraldi e Profa. Dra. Kátia Rangel 

 

Inscrição Candidato/Projeto Horário Link de Acesso 

1677 

CLAUDETE SARRAF DE ABREU 
Rios, florestas, gênero e relações de trabalho no 

Sul do Amapá: Um estudo sobre o trabalho de 

mulheres em contexto de populações tradicionais. 

09:00h-09:20h https://meet.google.com/ihd-rqbc-ihw 

1703 

GRACINETE MADUREIRA DOS SANTOS DA SILVA 

Modos de produção de vida vivenciado por 

mulheres em comunidades ribeirinhas no Sul do 
Amapá. 

09:30h-09:50h https://meet.google.com/iwu-vbof-zuo 

1674 

JANAINA DE CARVALHO COSTA 

Ecofeminismo e sustentabilidade na Amazônia: a 

história da marcenaria sob a ótica das mulheres 
em Macapá e Laranjal do Jari-AP. 

10:00h-10:20h https://meet.google.com/czv-hzkx-zeh 

1705 

VITHÓRIA CRISTINA BORGES BARRETO 

Trabalho de mulheres extrativistas de óleo do 
Pracaxi em Bailique: economia solidária e relações 

de comunicação e inovação para o 

desenvolvimento local. 

10:30h-10:50h https://meet.google.com/mzh-djny-kqn 

  

https://meet.google.com/ihd-rqbc-ihw
https://meet.google.com/iwu-vbof-zuo
https://meet.google.com/czv-hzkx-zeh
https://meet.google.com/mzh-djny-kqn


 

 

 

10/02/2022 – QUINTA-FEIRA – MANHÃ 

Banca 04 – Profa. Dra. Valdenira Ferreira e Prof. Dr. Wardsson Lustrino 

Inscrição Candidato/Projeto Horário Link de Acesso 

1691 

EDUARDO BEZERRA MOUZINHO 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) no 
Amapá: análise de viabilidade para negócios no 

mercado de carbono. 

09:00h-09:20h https://meet.google.com/nif-fadk-bvu 

1704 

JÉSSICA COSTA MELO 

Distribuição e caracterização espacial de 
barragens de rejeito nas áreas de mineração no 

estado do Amapá. 

09:30h-09:50h https://meet.google.com/arf-pcyi-zgd 

1695 
JOSIMAR SANTOS DE AVIZ 

Diagnóstico da gestão dos resíduos da construção 

civil no município de Macapá. 

10:00h-10:20h https://meet.google.com/coa-naso-mbt 

1696 

MARCO ANTÔNIO PELAES COSTA 

Royalties do ouro e bem estar social: a aplicação 

da renda mineral no atual ciclo de extração 

aurífera em Pedra Branca do Amapari (AP). 

10:30h-10:50h https://meet.google.com/viv-jebh-aoc 

1671 

RONALDO BENEDITO DE SOUZA 

Geoprocessamento histórico dos focos de calor e 

desmatamentos anos 2019, 2020, 2021 e 2022 
nos dezesseis municípios do estado do Amapá. 

11:00h-11:20h https://meet.google.com/akn-fnid-twr 

  

https://meet.google.com/nif-fadk-bvu
https://meet.google.com/arf-pcyi-zgd
https://meet.google.com/coa-naso-mbt
https://meet.google.com/viv-jebh-aoc
https://meet.google.com/akn-fnid-twr


 

 

 

10/02/2022 – QUINTA-FEIRA – MANHÃ 

Banca 04 – Prof. Dr. Daniel Chaves e Prof. Dr. Roni Lomba 

 

Inscrição Candidato/Projeto Horário Link de Acesso 

1684 

HILENE MARILAN LIMA RODRIGUES 

Análise do processo de grilagem de terras e os 

conflitos sócio-territoriais e agrário no Amapá. 

09:00h-09:20h https://meet.google.com/avr-mfey-zmn 

1690 

KELLY DE ARAUJO MORAES AGUIAR 

Manejo de resíduos sólidos em área de ressaca da 

Amazônia amapaense: um estudo envolvendo a 

sustentabilidade sob a Perspectiva da educação 
ambiental. 

09:30h-09:50h http://meet.google.com/tqg-mnjg-spf 

1700 

MARINELSON GAMA BARBOSA 

Economia da ilegalidade e subdesenvolvimento: a 
realidade na fronteira franco-brasileira em 

Oiapoque – AP. 

10:00h-10:20h https://meet.google.com/cpa-bfhv-bwp 

1685 

PAMELLA LUCIA FONTES DA SILVA 

O uso dos recursos naturais e os impactos 

ambientais: um estudo de caso na comunidade da 

ilha de Santana. 

10:30h-10:50h https://meet.google.com/gjg-saxe-wys 

 

Macapá, 08 de Fevereiro de 2022 

Comissão Organizadora do Processo Seletivo do PPGMDR 

(Portaria No 1663/2021-UNIFAP) 
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