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Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação  

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 047/2020 – PROPESP/UFAM  

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) torna público, para 

conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO abaixo realizada no Edital de Nº 

047/2020 - PROPESP/UFAM, que regula o Exame de Seleção para ingresso no 1º 

Semestre de 2021 no curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e 

Tecnologia para Recursos Amazônicos (PPGCTRA). 

I - Onde lê-se:   

1.7. O Exame de Seleção será realizado em 03 (três) etapas; 

Leia-se:   

1.7. O Exame de Seleção será realizado em 02 (duas) etapas; 

  

II - Onde lê-se:  

3.7.2. O candidato deverá enviar em um único documento, na extensão pdf, ao e-mail 

secretariappgctra@ufam.edu.br o requerimento de isenção da inscrição (Modelo 

conforme Anexo IV), devidamente preenchido e assinado até as 23h59min (horário local) 

do dia 18/12/2020, junto com cópia dos seguintes documentos: 

  

Leia-se:   

3.7.2. O candidato deverá enviar em um único documento, na extensão pdf, ao e-mail 

secretariappgctra@ufam.edu.br o requerimento de isenção da inscrição (Modelo 

conforme Anexo IV), devidamente preenchido e assinado até às 23h59min (horário local) 

do dia 26/12/2020, junto com cópia dos seguintes documentos:   

  

III - Onde lê-se:  

3.7.6. A relação dos candidatos com pedidos de isenção deferidos ou indeferidos será 

divulgada no dia 23/12/2020 no site do PPGCTRA https://ppgctra.ufam.edu.br/;   

  

Leia-se:   

3.7.6. A relação dos candidatos com pedidos de isenção deferidos ou indeferidos será 

divulgada no dia 31/12/2020 no site do PPGCTRA https://ppgctra.ufam.edu.br/;   

  

IV - Onde lê-se:  

3.13.  A lista de homologação das inscrições será divulgada no site do PPGCTRA 

https://ppgctra.ufam.edu.br/ no dia 08/02/2021;   

  

Leia-se:   

3.13.  A lista de homologação das inscrições será divulgada no site do PPGCTRA 

https://ppgctra.ufam.edu.br/ no dia 21/01/2021;   

  

V – Onde lê-se:  

4. DO EXAME DE SELEÇÃO   
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4.1. O Exame de Seleção para o curso de Mestrado compreenderá as 

seguintes etapas:    

4.1.1. Etapa I: Pré-projeto – Análise de pré-projeto de pesquisa, com peso 1 e notas de  

0 a 10. O candidato com nota inferior a 5 (cinco) será eliminado;    

4.1.2. Etapa II: Entrevista – Será realizada por vídeo conferência, de caráter 

classificatório e consistirá de arguição sobre o pré-projeto de pesquisa e entrevista sobre 

as experiências acadêmicas e profissionais do candidato. Terá peso 1 (um) e nota de 0 

a 10. 

4.1.3. Etapa III: Prova de Títulos - Análise do Currículo Lattes, de caráter classificatório, 

com peso 1 (um).  

4.1.4. Não haverá segunda chamada em nenhuma das etapas do Exame de Seleção, 

seja qual for o motivo, ficando o candidato que não cumprir as exigências de qualquer 

uma delas automaticamente eliminado do processo seletivo.   

Leia-se:  

4.1. O Exame de Seleção para o curso de Mestrado compreenderá as seguintes etapas:    

4.1.1. Etapa I: Pré-projeto – Análise de pré-projeto de pesquisa, com peso 1 e notas de  

0 a 10. O candidato com nota inferior a 5 (cinco) será eliminado;    

4.1.2. Etapa II: Prova de Títulos - Análise do Currículo Lattes, de caráter classificatório, 

com peso 1 (um).  

4.1.3. Não haverá segunda chamada em nenhuma das etapas do Exame de Seleção, 

seja qual for o motivo, ficando o candidato que não cumprir as exigências de qualquer 

uma delas automaticamente eliminado do processo seletivo.   

VI – Onde lê-se:  

4.2.1. A análise do pré-projeto será realizada pela Comissão de Seleção, conforme 

orientações contidas no Anexo III. Esta etapa será realizada entre os dias 22 à 

26/02/2020.  

  

Leia-se:  

4.2.1. A análise do pré-projeto será realizada pela Comissão de Seleção, conforme 

orientações contidas no Anexo III. Esta etapa será realizada entre os dias 01 à 

06/02/2020.  

  

VII – Onde lê-se:  

4.4. Etapa II: Entrevista  

4.4.1. No período de 8 a 13/03/2021, a partir das 8:00 h, horário de Manaus; os 

candidatos aprovados na Etapa I, serão entrevistados conforme o item 

4.1.2;    

4.4.2. As entrevistas ocorrerão exclusivamente via web conferência. O link da 

plataforma Google Meet será divulgado pela comissão através do site 

https://ppgctra.ufam.edu.br/. Será obedecido rigorosamente o horário 

estipulado para cada candidato conforme a divulgação, sob pena de 

desclassificação pelo não comparecimento a entrevista on-line.  

4.4.3. Esta fase será gravada (áudio, que pode ser com ou sem imagens dos 

candidatos e comissão).   
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4.4.4. A entrevista terá um tempo total de 30 (trinta) min para a arguição e 

resposta do candidato, distribuído a critério da Comissão de Seleção.  

4.4.5. A divulgação do resultado final da Fase II – Entrevista - ocorrerá no dia 

22/03/2021, a partir das 18:00 h, no endereço eletrônicos 

https://ppgctra.ufam.edu.br/. 

 

4.4.6. A avaliação será baseada nos seguintes critérios e pontuação:  

  

Critérios de avaliação  Pontuação máxima  

1. Domínio do tema/objeto do 

préprojeto, em consonância a linha 

de pesquisa selecionada na inscrição 

pelo candidato.  

4,00  

2. Concisão e coerência argumentativa 

e conceitual.  
2,00  

3. Exequibilidade da proposta.  2,00  

4. Experiências do candidato em 

pesquisa.  
2,00  

Total  10,00  

  

4.4.7. Será atribuída nota ZERO aos candidatos que apresentarem projetos de 

pesquisa que configure qualquer ilicitude com relação à propriedade 

intelectual.  

4.4.8. A comissão de seleção e o PPGCTRA não se responsabiliza por possíveis 

problemas ocasionados pelo navegador utilizado pelo candidato, pelo sinal 

de Internet, e-mails não identificados pelo Google Meet, interrupção de 

energia elétrica, entre outros possíveis acontecimentos que estejam fora da 

responsabilidade da comissão de seleção e do PPGCTRA.  

  

Leia-se:  

4.4. Etapa II: Prova de Títulos  

4.4.1. No período de 15 a 20/02/2021, a partir das 8:00 h, horário de Manaus; os 

candidatos aprovados na Fase Eliminatória (Etapa I) deverão fornecer em um único 

documento, na extensão pdf, o Currículo Lattes atualizado ou equivalente juntamente 

com cópias legíveis dos comprovantes dos itens que pontuam, identificados ou 

numerados de acordo com o Anexo V. Estes comprovantes deverão seguir a ordem do 

currículo apresentado. Este único documento deverá ser enviado para o e-mail: 

secretariappgctra@ufam.edu.br. No e-mail, no campo “assunto”, o candidato deve inserir 

a palavra currículo seguido de seu nome completo.  

4.4.2. O PPGCTRA não se responsabiliza por eventuais perdas decorrentes dos 

serviços de internet.    

4.4.3. Na Prova de Títulos serão consideradas apenas as produções e atividades 

especificadas no Anexo V e realizadas nos últimos 5 (cinco) anos, ou seja, de 2016 a 

2020. Comprovantes fora deste período e/ou ilegíveis serão desconsiderados.  
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4.4.4. A nota da Prova de Títulos será determinada atribuindo à maior pontuação a nota 

10,00 (dez) e as demais notas proporcionais a maior nota.  

4.4.5. A divulgação do resultado da Prova de Títulos ocorrerá no dia 23/02/2021 no site 

do PPGCTRA https://ppgctra.ufam.edu.br/.  

  

 

VIII – Onde lê-se:  

4.5. Etapa III: Prova de Títulos;   

4.5.1. No período de 23 a 25/03/2021 (até às 18:00 h), os candidatos aprovados 

na  

Fase Eliminatória deverão fornecer em um único documento, na extensão pdf, o Currículo 

Lattes atualizado ou equivalente juntamente com cópias legíveis dos comprovantes dos 

itens que pontuam, identificados ou numerados de acordo com o Anexo V. Estes 

comprovantes deverão seguir a ordem do currículo apresentado. Este único documento 

deverá ser enviado para o e-mail: secretariappgctra@ufam.edu.br. No e-mail, no campo 

“assunto”, o candidato deve inserir a palavra currículo seguido de seu nome completo;  

4.5.2. Não serão aceitos Currículos Lattes e os comprovantes fora do prazo e em 

desacordo com o item 4.5.1.;    

4.5.3. O PPGCTRA não se responsabiliza por eventuais perdas decorrentes dos 

serviços de internet;    

4.5.4. Na Prova de Títulos serão consideradas apenas as produções e atividades 

especificadas no Anexo V e realizadas nos últimos 5 (cinco) anos, ou seja, 

de 2016 a 2021. Comprovantes fora deste período e/ou ilegíveis serão 

desconsiderados;   

4.5.5. A nota da Prova de Títulos será determinada atribuindo à maior pontuação 

a nota  

10,00 (dez) e as demais notas proporcionais a maior nota;   

4.5.6. A divulgação do resultado da Prova de Títulos ocorrerá no dia 29/03/2021 

no site do PPGCTRA https://ppgctra.ufam.edu.br/     

  

Leia-se:  

Todo item 4.5 foi excluído.  

IX – Onde lê-se:  

5. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL   

5.1. Da Classificação Final participarão somente os candidatos aprovados na 

Fase Eliminatória do Mestrado.   

5.2. A Nota Final (NF) do candidato aprovado conforme o item anterior será a 

média ponderada das notas nas etapas do Exame de Seleção, calculada 

como segue:   

  

            NF = NPP+ NE + NPT   

                         3   

Legenda:          
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NPP = Nota do pré-projeto NE 

= Nota da Entrevista    

NPT = Nota da Prova de Títulos (análise de currículo),   

5.3. A Classificação Final será feita em ordem decrescente da Nota Final – NF.    

5.4. Na hipótese de igualdade da Nota Final - NF, para fins de classificação, terá 

preferência sucessivamente, o candidato:   

a) Com maior Nota no pré-projeto;   

b) Com maior Nota na Entrevista;   

c) Com maior Nota na Prova de Títulos;  

d) Mais idoso.  

5.5. O número de aprovados poderá ser inferior ao número de vagas. Caso o 

número de vagas não seja preenchido até o último dia de matrícula, os 

candidatos classificados acima do número de vagas serão chamados para 

matrícula de acordo com a ordem de classificação. Este(s) candidato(s) terão 

o prazo de até uma semana para realizar matrícula.   

5.6. A divulgação da classificação final será feita no dia 05/04/2021, no site do 

PPGCTRA https://ppgctra.ufam.edu.br/.   

Leia-se:  

5. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL   

5.1. Da Classificação Final participarão somente os candidatos aprovados na 

Fase Eliminatória do Mestrado.   

5.2. A Nota Final (NF) do candidato aprovado conforme o item anterior será a 

média ponderada das notas nas etapas do Exame de Seleção, calculada 

como segue:   

            NF = NPP +  NPT   

        2 Legenda:          

NPP = Nota do pré-projeto  

NPT = Nota da Prova de Títulos (análise de currículo),   

5.3. A Classificação Final será feita em ordem decrescente da Nota Final – NF.    

5.4. Na hipótese de igualdade da Nota Final - NF, para fins de classificação, terá 

preferência sucessivamente, o candidato:   

a) Com maior Nota no pré-projeto;    

b) Com maior Nota na Prova de Títulos;  

c) Mais idoso.  

5.5. O número de aprovados poderá ser inferior ao número de vagas. Caso o 

número de vagas não seja preenchido até o último dia de matrícula, os 

candidatos classificados acima do número de vagas serão chamados para 

matrícula de acordo com a ordem de classificação. Este(s) candidato(s) terão 

o prazo de até uma semana para realizar matrícula.   

5.6. A divulgação da classificação final será feita no dia 05/03/2021, no site do 

PPGCTRA https://ppgctra.ufam.edu.br/.   
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X – Onde lê-se:  

ANEXO I  

TOTAL DE VAGAS OFERTADAS POR PROFESSORES DO PPGCTRA  

Linha de pesquisa 1: Agrobioenergia, análise e manejo de recursos amazônicos   

Professor   Enfoque dentro da área de pesquisa do 

orientador  
Quantidade 

de vagas  

Erico Luís Hoshiba Takahashi 

ericolht@ufam.edu.br  
Biologia e ecologia de organismos aquáticos 

amazônicos  
2  

Geraldo José Nascimento de  
Vasconcelos  
gjnvasconcelos@yahoo.com.br  

Bioecologia e manejo de insetos e ácaros de 

importância agrícola  

1  

Gustavo Yomar Hattori 

hattori@ufam.edu.br  
Biologia e ecologia de organismos aquáticos 

amazônicos   
1  

 Rafael Yutaka Kuradomi 

rkuradomi@ufam.edu.br  
Reprodução e produção de organismos 

aquáticos  
2  

Santiago Linorio Ferreyra Ramos 

slfr03@hotmail.com   
Genética Ecológica e Biologia da Conservação 

de Plantas   
1  

Tiago Viana da Costa 

tvianadacosta@yahoo.com.br   Produção de organismos aquáticos   
2  

   
Linha de pesquisa 2: Prospecção química, biológica e desenvolvimento de substâncias 

bioativas   

Professor   Enfoque dentro da área de pesquisa do 

orientador   
Quantidade 

de vagas  

Gustavo Frigi Perotti 

gustavofrigi@gmail.com   
Produção de nanopartículas metálicas 

mediadas por extratos vegetais da Amazônia   
1  

Luiz Pereira da Costa 

lupeco7@hotmail.com   
Obtenção de nano e microfibras de celulose de 

biomassa do descarte de frutos locais   
3  

Paulo José de Sousa Maia 

pmldcb@gmail.com   

Desenvolvimento de catalisadores mistos para 

eletrooxidação de álcoois e adsorventes 

naturais para remoção de corantes em meio 

aquoso.   

2  

Renata Takeara  

rtakeara@ufam.eu.br  
Avaliação química e biológica de óleos 

essenciais, extratos e substâncias de plantas  
da região Amazônica   

1  

   
Linha de pesquisa 3: Recursos amazônicos e desenvolvimento socioambiental   

Professor   Enfoque dentro da área de pesquisa do 

orientador  
Quantidade 

de vagas  

Francimara Souza da Costa 

francimaracosta@yahoo.com.br   Sustentabilidade em Agroecosistemas.  
1  

Marilia Gabriela Gondim 

Rezende  
mariliageoufam@gmail.com  

Gestão territorial, governança, e 

desenvolvimento rural.  

2  
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Therezinha de Jesus Pinto Fraxe 

tecafraxe@uol.com.br   
Sociologia Rural; Antropologia Rural; Extensão 

Rural; Campesinato; Socioeconomia; Sistemas 

Agroflorestais.   

1  

      

Leia-se:   

ANEXO I  

TOTAL DE VAGAS OFERTADAS POR PROFESSORES DO PPGCTRA  

Linha de pesquisa 1: Agrobioenergia, análise e manejo de recursos amazônicos   

Professor   Enfoque dentro da área de pesquisa do 

orientador  
Quantidade 

de vagas  

Erico Luís Hoshiba Takahashi 

ericolht@ufam.edu.br  
Biologia e ecologia de organismos aquáticos 

amazônicos  
2  

Gustavo Yomar Hattori 

hattori@ufam.edu.br  
Biologia e ecologia de organismos aquáticos 

amazônicos   
1  

 Rafael Yutaka Kuradomi 

rkuradomi@ufam.edu.br  
Reprodução e produção de organismos 

aquáticos  
2  

Santiago Linorio Ferreyra Ramos 

slfr03@hotmail.com   
Genética Ecológica e Biologia da Conservação 

de Plantas   
1  

Tiago Viana da Costa 

tvianadacosta@yahoo.com.br   Produção de organismos aquáticos   
2  

   
Linha de pesquisa 2: Prospecção química, biológica e desenvolvimento de substâncias 

bioativas   

Professor   Enfoque dentro da área de pesquisa do 

orientador   
Quantidade 

de vagas  

Gustavo Frigi Perotti 

gustavofrigi@gmail.com   

Produção de nanopartículas metálicas 

mediadas por extratos vegetais da Amazônia   

1  

Luiz Pereira da Costa 

lupeco7@hotmail.com   

Obtenção de nano e microfibras de celulose de 

biomassa do descarte de frutos locais   

3  

Paulo José de Sousa Maia 

pmldcb@gmail.com   

Desenvolvimento de catalisadores mistos para 

eletrooxidação de álcoois e adsorventes 

naturais para remoção de corantes em meio 

aquoso.   

2  

Renata Takeara  

rtakeara@ufam.eu.br  

Avaliação química e biológica de óleos 

essenciais, extratos e substâncias de plantas da 

região Amazônica   

1  

 
Linha de pesquisa 3: Recursos amazônicos e desenvolvimento socioambiental   

Professor   Enfoque dentro da área de pesquisa do 

orientador  
Quantidade 

de vagas  

Francimara Souza da Costa 

francimaracosta@yahoo.com.br   Sustentabilidade em Agroecosistemas.  
1  

Marilia Gabriela Gondim Rezende 

mariliageoufam@gmail.com  
Gestão territorial, governança, e desenvolvimento 

rural.  
3  
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Therezinha de Jesus Pinto Fraxe 

tecafraxe@uol.com.br   
Sociologia Rural; Antropologia Rural; Extensão 

Rural; Campesinato; Socioeconomia; Sistemas 

Agroflorestais.   

1  

      

XI – Onde lê-se:  

ANEXO VI  

 CALENDÁRIO DE EVENTOS   

ETAPAS  DATA  LOCAL  

Período de Inscrições e Pagamento da  
GRU gerada pelo site  

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru 

_novosit e/gru_simples.asp   

10/12/2020 a 

15/01/2021  
E-mail: secretariappgctra@ufam.edu.br  

Resultado de isenção de inscrição  23/12/2020  https://ppgctra.ufam.edu.br/  

Divulgação do Resultado das 

inscrições (candidatos homologados)  
08/02/2021  https://ppgctra.ufam.edu.br/  

Interposição de Recursos por E-mail 

sobre o resultado das inscrições  
09/02/2021 a 

11/02/2021  E-mail: secretariappgctra@ufam.edu.br  

Divulgação do Resultado das 

Interposições de Recursos  12/02/2021  https://ppgctra.ufam.edu.br/  

1ª etapa: Pré-projeto  
Início: a partir das 8 horas (Horário 

Manaus)  

22/02/2021 a 

26/02/2021  
https://ppgctra.ufam.edu.br/  

Divulgação do Resultado preliminar da  
1ª etapa  

01/03/2021  https://ppgctra.ufam.edu.br/  

Interposição de Recursos por Escrito 

para 1ª etapa  
02 e  

03/03/2021  
E-mail: secretariappgctra@ufam.edu.br  

Divulgação do Resultado das 

Interposições de Recursos da 1ª etapa  05/03/2021  https://ppgctra.ufam.edu.br/  

Link para realização da 2ª etapa:  
Entrevista  05/03/2021  

https://ppgctra.ufam.edu.br/  
Será obedecido rigorosamente  

2ª etapa: Entrevista  
Início: a partir das 8 horas (Horário 

Manaus)  

08/03/2021 a 

13/03/2021  
https://ppgctra.ufam.edu.br/  

Divulgação do Resultado preliminar da  
2ª etapa  

17/03/2021  https://ppgctra.ufam.edu.br/  

Interposição de Recursos por Escrito 

para 2ª etapa  
18 e  

19/03/2021  
E-mail: 

secretariappgctra@ufam.edu.br  

Divulgação do Resultado das 

Interposições de Recursos da 2ª etapa  22/03/2021  https://ppgctra.ufam.edu.br/  

Entrega do Currículo Lattes e 

Comprovantes  
23/03/2021 a 

25/03/2021  
E-mail: secretariappgctra@ufam.edu.br  
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3ª etapa: Prova de Títulos - Análise de 

Currículo  
Divulgação resultado preliminar a partir 

das 18h (Horário Manaus)  

29/03/2021  https://ppgctra.ufam.edu.br/  

Interposição de Recursos por Escrito 

para 3ª etapa  
30/03/2021 a 

31/03/2021  
E-mail: secretariappgctra@ufam.edu.br  

Divulgação do Resultado das 

Interposições de Recursos da 3ª etapa  05/04/2021  https://ppgctra.ufam.edu.br/  

Resultado Final  
(já considerados os Recursos 

Interpostos)  
05/04/2021  https://ppgctra.ufam.edu.br/  

Período regular de matrícula dos 

aprovados  
a definir  E-mail: secretariappgctra@ufam.edu.br  

  

Leia-se:   

ANEXO VI  

CALENDÁRIO DE EVENTOS   

ETAPAS  DATA  LOCAL  

Período de Inscrições e Pagamento da  
GRU gerada pelo site  

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gr 

u_novosit e/gru_simples.asp   

18/12/2020 a 

15/01/2021  
E-mail: secretariappgctra@ufam.edu.br  

Período de pedido isenção de inscrição  

  

18/12/2020 a 

26/12/2020  E-mail: secretariappgctra@ufam.edu.br  

Resultado de isenção de inscrição  31/12/2020  https://ppgctra.ufam.edu.br/  

Divulgação do Resultado das 

inscrições (candidatos homologados)  
21/01/2021  https://ppgctra.ufam.edu.br/  

Interposição de Recursos por E-mail 

sobre o resultado das inscrições  
22/01/2021 a 

23/01/2021  E-mail: secretariappgctra@ufam.edu.br  

Divulgação do Resultado das 

Interposições de Recursos  28/01/2021  https://ppgctra.ufam.edu.br/  

1ª etapa: Analise do Pré-projeto  
Início: a partir das 8 horas (Horário 

Manaus)  

01/02//2021 a 

06/02/2021  
https://ppgctra.ufam.edu.br/  

Divulgação do Resultado preliminar da  
1ª etapa  

08/02/2021  https://ppgctra.ufam.edu.br/  

Interposição de Recursos por Escrito 

para 1ª etapa  
09 e  

10/2/2021  
E-mail: secretariappgctra@ufam.edu.br  

Divulgação do Resultado das 

Interposições de Recursos da 1ª etapa  12/02/2021  https://ppgctra.ufam.edu.br/  

Entrega do Currículo Lattes e 

Comprovantes  
15/02/2021 a 

20/02/2021  
E-mail: secretariappgctra@ufam.edu.br  



 

 

 

Poder Executivo  
Ministério da Educação  
Universidade Federal do Amazonas  
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação  

2ª etapa: Prova de Títulos - Análise de 

Currículo  
Divulgação resultado preliminar a partir 

das 18 h (Horário Manaus)  

23/02/2021  https://ppgctra.ufam.edu.br/  

Interposição de Recursos por Escrito 

para 2ª etapa  
24/02/2021 e 

25/02/2021  
E-mail: secretariappgctra@ufam.edu.br  

Divulgação do Resultado das 

Interposições de Recursos da 2ª etapa  01/03/2021  https://ppgctra.ufam.edu.br/  

Resultado Final preliminar  01/03/2021  https://ppgctra.ufam.edu.br/  

Interposição de Recursos por Escrito 

para Resultado Final preliminar  
02 e  

03/03/2021  
E-mail: secretariappgctra@ufam.edu.br  

Resultado Final da seleção  05/03/2021  https://ppgctra.ufam.edu.br/  

Período regular de matrícula dos 

aprovados  
a definir  E-mail: secretariappgctra@ufam.edu.br  

  

XII - MANTER as demais condições previstas no Edital de Nº 047/2020 - 

PROPESP/UFAM.   

  

  

Manaus, 29 de dezembro de 2020.  

  

  

  

Profa. Dra. Selma Suely Baçal de Oliveira 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação  
(Nota: O original desta retificação assinado pela Pró-Reitora encontra-se 

 à disposição dos interessados no arquivo da PROPESP)  


