Serviço Público Federal
Universidade Federal do Pará
Núcleo de Meio Ambiente
Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na
Amazônia

REABERTURA DO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE MESTRADO
PROFISSIONAL EM GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS E
DESENVOLVIMENTO LOCAL NA AMAZÔNIA PARA INGRESSO EM 2022
Em função do baixo número de inscritos no Processo Seletivo para o Mestrado Profissional do
Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na
Amazônia (PPGEDAM), vinculado ao Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do
Pará (NUMA/UFPA), e visando ampliar o universo de candidatos para uma seleção mais
assertiva, a Comissão de Seleção torna pública a REABERTURA do prazo de inscrições para
o Edital 02/2021, para até o dia 13 (treze) de dezembro de 2021. O calendário atualizado para
a reabertura da seleção do Mestrado obedecerá as datas abaixo.
2. CALENDÁRIO ATUALIZADO DO PROCESSO SELETIVO DO MESTRADO
EVENTO PARA O MESTRADO
DATA/PERÍODO
Período de Divulgação
de 22/09 a 21/10/2021
Período de Impugnação do Edital
de 22/09 a 24/09/2021
Reabertura do Período de Inscrição
de 30/11 até 13/12/2021
Recolhimento da taxa de inscrição (GRU)
até 13/12/2021
Envio do comprovante de pagamento da GRU; documentos de
identificação (RG e CPF); Cópias digitalizadas do diploma ou da
até 13/12/2021
declaração de conclusão do curso de graduação e do histórico
escolar; Curriculum Vitae registrado, obrigatoriamente, na
Plataforma Lattes do CNPq e Projeto de Dissertação.
Homologação das inscrições deferidas
até 14/12/2021
Interposição de recursos à homologação das inscrições
Publicação do edital de homologação das inscrições e outras
informações relevantes
Etapa 1: Análise do Projeto de Dissertação
Divulgação do resultado preliminar da Etapa 1
Interposição de recursos da Etapa 1
Resultado dos recursos da Etapa 1
Etapa 2: Prova Escrita de Conhecimentos
Divulgação do resultado preliminar da Etapa 2
Interposição de recursos da Etapa 2
Resultado dos recursos da Etapa 2
Etapa 3: Defesa Oral do Projeto de Dissertação
Divulgação do resultado preliminar da Etapa 3
Interposição de recursos da Etapa 3
Resultado dos recursos da Etapa 3
Etapa 4: Análise do Curriculum Vitae registrado,
obrigatoriamente na Plataforma Lattes do CNPq
Divulgação do resultado preliminar da Etapa 4
Interposição de recursos da Etapa 4

de 14/12 a 16/12/2021
até 17/12/2021
de 17/12/2021 a
05/01/2022
04/01/2022
de 04/01 a 06/01/2022
07/01/2022
de 10/01 a 11/01/2022
26/01/2022
de 26/01 a 28/01/2022
31/01/2022
de 01/02 a 03/02/2022
07/02/2022
de 08/02 a 10/02/2022
10/02/2022
de 14/02 a 18/02/2022
21/02/2022
de 21/02 a 23/02/2022
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Resultado preliminar da seleção de Mestrado
Interposição de recursos ao resultado preliminar da seleção de
Mestrado
Resultado final da seleção de Mestrado
Período para matrícula no Mestrado
Data provável de início dos cursos

23/02/2022
de 23/02 a 25/02/2022
25/02/2022
de 07/03 a 11/03/2022
14/03/2022

Para esta
reabertura,
serão admitidas solicitações de inscrição ao processo seletivo,
exclusivamente, via internet, por meio do
formulário eletrônico, devidamente preeenchido,
disponível no endereço www.seletivo.ppgedam.com.br, a partir das 06h do dia 30/11/2021 até
às 23h59m do dia 13/12/2021, observado o horário de Belém/PA.
O recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00 (cem reais), deve ser realizado até
o dia 13/12/2021, por meio da Guia de Recolhimento da União – GRU Simples – disponível
em: https://ppgedam.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/editais/ps2022/GRU-Simples.pdf
O pagamento da GRU deverá ser realizado, exclusivamente, no Banco do Brasil. Após o
recolhimento da taxa de inscrição, o(a) candidato(a) deverá enviar cópia digitalizada do
comprovante de pagamento
para www.seletivo.ppgedam.com.br até às 23h59m do dia
13/12/2021, observado o horário de Belém/PA.
O comprovante de pagamento deverá ser anexado ao formulário, no momento da solicitação da
inscrição (www.seletivo.ppgedam.com.br). Não serão aceitas inscrições extemporâneas de
quem, eventualmente, pagar a GRU e não realizar a inscrição no prazo estabelecido. Em
nenhuma hipótese, o valor recolhido poderá ser devolvido.
Os recursos administrativos, quando protocolados, serão apreciados e respondidos em até 48
horas conforme o calendário disponível acima, por meio exclusivo do e-mail:
ppgedam.numa@gmail.com. O(A) candidato(a) deverá ser claro, consistente e objetivo no
pleito.
Acesso para Modelo de Recurso:
http://www.seletivo.ppgedam.com.br/wp-content/uploads/2021/11/FORMULARIO-PARARECURSO-EDITAL-2-2021-PPGEDAM.pdf
O Calendário da seleção para a turma do Doutorado Profissional permanece inalterado.
Os casos omissos relacionados ao presente certame serão resolvidos pela Comissão de Seleção.

Belém-PA, 29 de novembro de 2021.

Comissão de Seleção do PS- 02/2022
Mestrado e Doutorado – PPGEDAM/NUMA/UFPA

