PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO AMBIENTE
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO
Para entrada em 2005/1
O presente Edital foi aprovado pela Congregação de Pós-graduação do Programa de
Pós-graduação em Ciências do Ambiente (PGCIAMB), da Universidade Federal do
Tocantins.
Objetivo
Abrir inscrição de candidatos à seleção para a terceira turma do curso de mestrado em
Ciências do Ambiente, com as áreas de concentração: 1- Conservação e Gestão da
Biodiversidade; e 2 – Meio Ambiente e Desenvolvimento, sob enfoque interdisciplinar.
Período de Inscrição
De 30 de agosto a 15 de outubro de 2004, estarão abertas as inscrições de candidatos à
seleção para preenchimento de 15 (quinze) vagas no curso de mestrado em Ciências do
Ambiente para o ano letivo de 2005.
A inscrição poderá ser efetuada através de procurador, com firma devidamente
reconhecida.
Serão aceitas inscrições efetuadas por correio, exclusivamente via SEDEX, dentro do
prazo estabelecido no Edital, tendo validade à data da postagem.
Local
A inscrição será realizada na Secretaria do Curso durante o horário de atendimento ao
público: 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 horas, sala 15, Bloco III, do Campus
Universitário de Palmas, mediante preenchimento do Formulário de Inscrição (Anexo A)
ou encaminhada pelo correio para o endereço abaixo:
Fundação Universidade Federal do Tocantins
Campus Universitário de Palmas
Secretaria do Programa de Pós-graduação em Ciências do Ambiente
ALC 14 NS 15 – Bloco III, sala 15
Centro – Palmas / Tocantins
Caixa Postal 114
CEP 77.020-210
Horário de atendimento ao público
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 horas.
Documentação para inscrição
a) Formulário padrão de inscrição (Anexo C), devidamente preenchido e assinado.
b) Diploma de graduação ou documento comprobatório de graduação. Observação:Os
certificados de graduação obtidos no exterior deverão estar revalidados por instituição
brasileira.
c) Cópia do Histórico escolar.
d) Curriculum vitae documentado.

e) 2 (duas) cartas de recomendação lacradas
f) Carteira de identidade, CPF e título de eleitor (cópias)
g) Projeto de Pesquisa (Anexo).
h) Pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), no Banco do
Brasil – Agência 3615-3, conta corrente 200017-2, em favor da FAPTO/Mestrado em
Ciências do Ambiente.
Em nenhuma hipótese serão aceitas inscrições com a documentação incompleta nem
será devolvida a taxa de inscrição.
O conjunto de formulários e anexos para preenchimento pelo candidato pode ser obtido
na página da UFT Internet (www.uft.edu.br/mestrado)
A documentação apresentada pelos candidatos não selecionados será devolvida desde
que requerida, no período de uma semana após a divulgação do resultado final da
seleção, e até no máximo 30 (trinta) dias. Após este período a documentação será
incinerada.
Ao inscrever-se para a Seleção o candidato estará reconhecendo sua aceitação às
normas estabelecidas neste Edital.
A homologação das inscrições será publicada dia 22 de outubro de 2004, através da
internet (www.uft.edu.br/mestrado).
Processo de Seleção
Os candidatos inscritos serão submetidos à seleção para somente uma vaga escolhida
entre as 15 vagas listadas no presente Edital, que constará de três itens para avaliação:
1 – Avaliação do Projeto – Caráter eliminatório (peso 01)
2 – Prova Escrita – * Classificatória (peso 01)
3 – Entrevista – * Classificatória (peso 01)
Item 01- Projeto de Pesquisa
Apenas farão a prova escrita os candidatos aprovados na etapa eliminatória do
Projeto, cujo resultado será divulgado até 12/11/2004.
O candidato deverá entregar um projeto de pesquisa no modelo proposto Anexo B,
juntamente com a documentação para inscrição, que versará sobre tema da linha de
trabalho escolhida entre aquelas listadas neste Edital, e para a qual o candidato fará
sua seleção.
O projeto de pesquisa deverá conter:
-Titulo
- Sumário
- Introdução;
- Justificativa;
- Revisão de Literatura;
- Objetivos (Geral e Específicos);
- Metodologia;
- Cronograma de execução;
- Resultados Esperados;
- Orçamento;

- Referências Bibliográficas (ABNT)
.
O Projeto deverá conter no máximo 12 páginas digitadas utilizando-se programa editor
Word, tipos de letra Times New Roman, tamanho de letra 12, papel A4 e espaçamento
1,5, margens inferior e superior 3,0 cm e direita e esquerda 2,0. cm;
Observação: O projeto de pesquisa não será obrigatoriamente o projeto de dissertação
do candidato.
Item 02- Prova Escrita
-específica: será realizada sem consulta e versará sobre tema ligado à Ciências do
Ambiente a ser apresentado no momento da prova. A bibliografia sugerida encontrase neste Edital.
-de proficiência em língua estrangeira Inglês: esta prova será feita com utilização de
dicionário e versará sobre tema ligado às Ciências do Ambiente a ser apresentado
no momento da prova, que visará aferir a capacidade de compreensão de texto.
Esta etapa será realizada no dia 19 de novembro de 2004, das 08:00 às 12:00 horas
no Campus Universitário de Palmas, e a localização e a listagem dos candidatos por
sala será afixada na Secretária da Pós-graduação em Ciências do Ambiente , no
Bloco III, sala 15 e divulgada pela internet (www.uft.edu.br/mestrado) .
Item 03- Entrevista
As entrevistas serão realizadas por uma comissão composta de três professores,
incluindo o professor titular da linha de pesquisa escolhida pelo candidato, no
período de 22 de novembro a 10 de dezembro de 2004, em data, horário e local a
serem publicados na Secretaria de pós-graduação, no Bloco III, sala 15 e pela
internet (www.uft.edu.br/mestrado) em 17/11/2004.
Para cada candidato, será atribuída uma pontuação entre 0 (zero) e 10 (dez) em cada
avaliação.
- A classificação dos candidatos em cada linha de pesquisa será feita pela ordem
decrescente das pontuações obtidas, sendo que em caso de empate, será utilizada a
avaliação do currículum vitae (no formato em anexo) e as cartas de recomendação para
efetuar o desempate.
- Cada avaliação terá peso 1 (um), e será selecionado o candidato com melhor
desempenho nos três itens de avaliação, em cada linha de pesquisa escolhida. É vedada
a substituição de vaga para o qual o candidato se inscreveu por outra vaga e linha de
pesquisa após o inicio do processo seletivo.
Divulgação do resultado do processo de seleção
O resultado final do processo de seleção será divulgado na forma de lista dos candidatos
selecionados em 17 de dezembro de 2004, sendo afixado no quadro de avisos da
Secretaria do Programa, no Campus Universitário de Palmas, Bloco III sala 15,

comunicado por meio de correspondência direta aos candidatos e divulgado na página da
UFT (www.uft.edu.br/mestrado).
Casos omissos neste edital, serão resolvidos pelo Comitê de Seleção do Programa de
Pós-graduação em Ciências do Ambiente da UFT.
Docentes, numero de vagas e áreas de atuação
1. Dra. Adriana Malvásio – bióloga, doutora em Zoologia/USP. Linha de pesquisa em.
Biologia e ecologia de répteis.E-.mail: malvasio@uft.edu.br. 01 vaga.
2. Dr. Aparecido Osdimir Bertolin: biomédico, doutor em Microbiologia/UNESP). Linha
de Pesquisa: Detecção Enumeração e Isolamento de Microorganismos em
Ambientes Hospitalares, Isolamento Seletivo e Screening de Microorganismos
Com
Propriedades
de
Interesse
Ambiental
e/ou
Saúde.
E-mail:
drbertolin@uol.com.br. 01 vaga.
3. Dra. Elineide E. Marques: biologa, doutora em Ciências do Ambiente/UEM. Linha
de pesquisa em Biologia e ecologia de peixes. E-mail: emarques@uft.edu.br. 01
vaga.
4. Dr. Francisco Baptista: Veterinário, doutor em Ciência Animal/UFMG. Linha de
Pesquisa Avaliação de medidas preventivas ou terapêuticas no controle de
erradicação de doenças em populações; Avaliação e desenvolvimento de técnicas
e procedimentos diagnósticos; Determinação de freqüências e distribuição espacial
e temporal de doenças ou de seus determinantes. E-mail: baptista@uft.edu.br. 01
vaga.
5. Dr. Frederico Poley M. Ferreira: Economista, doutor em Demografia/UFMG. Linha
de
pesquisa:
Planejamento
Urbano
e Regional/Demografia.
E-mail:
poley@uft.edu.br. 01 vaga.
6. Dr. Jandislau José Lui: doutor em Conservação e Manejo de Recursos/UNESP.
Linha de pesquisa em:. Gestão Integrada de Recursos Naturais, Manejo e Tratos
Culturais de Espécies Cultivadas e Nativas, Produção e tecnologia de Sementes e
Mudas E-mail: jandislaului@hotmail.com. 01 vaga.
7. Dr. José Ramiro Lamadrid: Geógrafo, doutor em Pedagogia/Universidad de
Havana/USP Cuba/Brasil. Linha de pesquisa: Geoecologia de Paisagens. Turismo.
E-mail: lamadrid@uft.edu.br. 01vaga.
8. Dr. Leonardo Santos Collier: Engenheiro agrônomo, doutor em Produção
Vegetal/UENF. Linha de pesquisa em Poluição do solo/Agroecologia. E-mail:
leonardo@uft.edu.br. 01 vaga.
9. Dra. Liliana Pena Naval: Bióloga, doutora em Eng. Química/Universidad Católica
de Madrid. Linha de pesquisa: Saneamento ambiental/ tratamento e póstratamento de águas residuárias domésticas. E-mail: liliana@uft.edu.br. 01 vaga.

10. Dr. Lúcio Flavo Marini Adorno: Geógrafo, doutor em Geografia/UFRJ. Linha de
pesquisa em: Geografia do Turismo e o Desenvolvimento Sustentável E-mail:
adornolf@uol.com.br. 01 vaga.
11. Dr. Márcio Antonio da Silveira: Engenheiro Agrônomo, doutor em Fitotecnia/UFLA.
Linhas de pesquisa em Fontes Renováveis de Energia: produção de álcool
utilizando como fonte de matéria prima a batata doce/ Biotecnologia: Estudo do
genoma do guaraná e/ou batata-doce. E- mail: marcio@uft.edu.br. 01 vaga.
12. Dr. Marcio Galdino dos Santos: Químico, doutor em Ciências/Síntese
Orgânica/UFSCar. Linha de pesquisa em química ecológica/Princípios Ativos do
Cerrado. E-mail: galdino@blznet.com.br. 01vaga.
13. Dr. Marcos Antonio L. Bragança: Biólogo, doutor em
Produção
vegetal/Entomologia/UENF. Linha de pesquisa em Ecologia/Controle Biológico de
Insetos. Email: marcosbr@uft.edu.br. 01 vaga.
14. Dr. Odair Giraldin: Historiador doutor em Antropologia/UNICAMP. Linha de
pesquisa: Meio ambiente e diversidade cultural. E-mail: giraldin@uft.edu.br. 01
vaga.
15. Dra.
Paula
Benevides
de
Morais:
bióloga,
doutora
em
Ciências/Microbiologia/UFRJ. Linha de pesquisa em Ecologia de Microorganismos
em Águas Doces e Ecologia de Microorganismos em Fermentações. Linha de
Pesquisa em Avaliação Ambiental Estratégica de Programas Setoriais . E-mail:
moraispb@uft.edu.br. 01 vaga.
Bibliografia recomendada.
ODUM, E. P.(1988) Ecología. Editora Guanabara Koogan S.A.
Ricardo Mota Pinto-Coelho, Fundamentos de Ecologia. Porto Alegre.
Ed.ArtMed. 2000.
RICKLETS, Robert E. (2003) A economia da natureza. Editora Guanabara Koogan S. A
VIANA, G. ; Silva, M.; DINIZ, N. (org). O Desafio da Sustentabilidade: um debate sócioambiental no Brasil. Ed. Fundação Perseu Abramo. (2001)
UNCED – Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento.
Agenda 21. 2ª ed. Senado Federal, Brasília, 1997.
WCED - World Commission on Environment and Development (CMMAD – Comissão
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento) Nosso Futuro Comum. Fundação
Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1988.
Anexos
Fazem parte deste Edital os seguintes documentos.
Anexo A- Modelo de Curriculum Vitae
Anexo B- Modelo de Projeto de Pesquisa
Anexo C- Formulário de Inscrição

ANEXO "A"
MODELO PARA CURRICULUM VITAE
1. IDENTIFICAÇÃO:
Nome: .........................................................................................................................
Endereço: ........................................................... CEP: ..................
- ..............................................
Tel.1:( ............ ) ................. - ............................, Tel.2:( ........... ) .................
- ..............................
Fax: ( ............. ) .................. - ............................, Email: ...............................................................
Identidade nº ....................................................... Órgão emissor: ........................
Data: ................
2. FORMAÇÃO ACADÊMICA:
Graduação: .....................................................................................................................
................
PósGraduação: .....................................................................................................................
.........
Outros
Cursos: ...........................................................................................................................
....
Obs: indique nome da Universidade e período que cursou.
3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
Cargo
atual: ...............................................................................................................................
......
Local de Trabalho e nome da Organização/Instituição:
.....................................................................................................................................
Tempo de
permanência: .................................................................................................................
....................
Experiências
anteriores: ......................................................................................................................
................
Experiência de
magistério: .....................................................................................................................
.................
Obs.: indique as Organizações/Instituições onde trabalhou.
4. PRINCIPAIS ATIVIDADES TÉCNICO-CIÊNTIFICAS:
Obs: indique publicações, atividades de ensino, pesquisa, extensão,
administração e consultoria (trabalhos realizados, participação em eventos de
relevância, publicações em sociedades científicas etc.).

5. OUTRAS INFORMAÇÕES JULGADAS RELEVANTES:

ANEXO "B"
PROJETO DE PESQUISA
1.Curso pretendido:
2.Nome do
candidato:
3. Linha de pesquisa/ vaga pretendida

4. Sumário

Local e Data

Assinatura

Titulo:
Introdução (1 pagina)

Justificativa (1 pagina)

Revisão de literatura (1 a 4 paginas)

Objetivos (1 pagina)

Metodologia (1 a 3 paginas)

Cronograma de execução (1 pagina)

Resultados Esperados (1 pagina)

Orçamento (1 pagina)

Bibliografia (1 pagina)

ANEXO C

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
NOME

IDENTIDADE

HABILIDADE

ÓRGÃO

NOME DO PAI

NATURALIDADE

NOME DA MÃE

ENDEREÇO

TELEFONE 1

NACIONALIDADE

Nº MATRÍCULA

BAIRRO

TELEFONE 2

FAX

DOCUMENTAÇÃO
Célula de Identidade (RG) - original e cópia
CIC - original e cópia
Diploma de Graduação - original e cópia
Histórico Escolar - original e cópia
Curriculum Vitae ( comprovado)
Proposta de Pesquisa
Duas fotos 3X4 (recentes)
Pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 60,00 (recibo de depósito)
DATA DO PREENCHIMENTO
ASSINATURA

DATA DE
NASCIMENTO

ESTADO CIVIL

CIDADE

NOTA MÉDIA

SEXO

ESTAD
O

CEP

E-MAIL

VISTO

VISTO/CARIMBO

