UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
NÚCLEO DE ALTOS ESTUDOS AMAZÔNICOS
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PROGRAMA INTERNACIONAL DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS EM
DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS AMAZÔNICAS – FIPAM XXIV

Curso de Especialização
FIPAM XXIV: Desenvolvimento Urbano, Políticas Públicas e Ordenamento
Territorial.
EDITAL DE SELEÇÃO

O Programa Internacional de Formação de Especialistas em Desenvolvimento
de Áreas Amazônicas do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade
Federal do Pará abre inscrições à seleção de alunos para o Curso de Especialização
“FIPAM XXIV: Desenvolvimento Urbano, Políticas Públicas e Ordenamento
Territorial”, a ser realizada no período de 27/06/2011 a 31/07/2011, conforme o
estabelecido neste edital.
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PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção dos candidatos será feita por Comissão de Seleção composta por

professores indicados pelo Colegiado do PPLS. As vagas existentes (até 30) serão
preenchidas com os candidatos classificados em ordem decrescente em processo
de seleção que compreende as seguintes etapas eliminatórias:
1ª. Etapa: Prova escrita sobre a bibliografia fornecida neste edital;
2ª. Etapa: Avaliação do projeto de pesquisa e avaliação do Curriculum vitae;
3a. Etapa: Entrevista.
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CALENDÁRIO
Inscrição: 27/06/2011 a 31/07/2011;
Prova escrita: 01 de agosto de 2011;
Divulgação do resultado da prova escrita: 02 de agosto de 2011;
Análise do Curriculum vitae e do Projeto de pesquisa: 02 de agosto de 2011;
Divulgação do resultado da análise da documentação e do Projeto de pesquisa:
03 de agosto 2011;

Entrevista: 04 e 05 agosto de 2011;
Divulgação do resultado final da seleção: 05 de agosto de 2011.
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DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO
 Formulário de inscrição fornecido pela Secretaria do Curso;
 Duas fotografias (3 x 4) recentes;
 Curriculum vitae comprovado;
 Diploma de Graduação (original e cópia);
 Carteira de Identidade e CPF (original e cópia);
 Carta de apresentação pessoal justificando o interesse pelo curso e o termo
de compromisso de dedicação intensiva ao mesmo, em acordo com período e
horário previstos para a sua realização;
 Projeto de pesquisa relacionado com a temática do Curso e de acordo com o
roteiro constante deste Edital;
 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
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TAXA DE INSCRIÇÃO
R$ 100,00 (Cem reais)
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LOCAL E HORÁRIO DE INSCRIÇÃO
Núcleo de Altos Estudos Amazônicos – NAEA / UFPA
Secretaria do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu – PPLS, Sala 05
De 08h00 às 12h00 e 14h00 às 18h00
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DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES


As provas serão realizadas na sede do NAEA;



Os candidatos deverão comparecer ao local da prova munidos de caneta e
carteira de identidade;



Não poderá submeter-se à prova o candidato que comparecer ao local de
realização da mesma após o horário estabelecido;



A divulgação dos resultados contemplará apenas os nomes dos candidatos
aprovados em cada etapa e convocados para realização da etapa seguinte;



Data de matrícula dos aprovados no processo de seleção: 08 a 12 de agosto
de 2011;



Taxa de matrícula dos aprovados no processo de seleção: R$100,00 (Cem
reais);
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Data de início do curso: 16 de agosto de 2011.
ENDEREÇO

Universidade Federal do Pará / Núcleo de Altos Estudos Amazônicos
Campus Universitário do Guamá
Rua Augusto Corrêa, n° 1
CEP: 66075-900 – Belém/PA
Fone: (91) 3201-7232

Fax: (91) 3201-7677

E-mail: especializacao_naea@ufpa.br
www2.ufpa.br/naea
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ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
O projeto de pesquisa deve necessariamente ser relacionado à temática do
curso e contemplar os seguintes itens, atendendo a um máximo de sete páginas:
I.

Título do Projeto

II.

Apresentação
Apresentação do tema de pesquisa, com delimitação do objeto a ser

estudado e indicação da referência empírica de estudo, se for o caso.
III.

Problema de pesquisa
Identificação da preocupação central a ser investigada, com indicação de
questões a ser respondidas na pesquisa.

IV.

Justificativa
Explicar a importância do estudo a ser realizado e no que o trabalho vai se
diferenciar dos trabalhos já produzidos sobre o problema a ser tratado e/ou no
que vai contribuir para o conhecimento do mesmo.
Implicações ou justificativas teóricas e práticas (da escolha do problema da
pesquisa).

V.

Revisão Bibliográfica
Expor resumidamente as principais ideias já discutidas por outros autores que
trataram do problema, levantando críticas ou dúvidas, quando for o caso.

VI.

Hipóteses (1ª aproximação)
Explicitar as hipóteses.

VII.

Procedimentos Metodológicos (como verificar as hipóteses)
Indicar como pretende realizar a pesquisa, especificando suas etapas e os
procedimentos que serão adotados em cada uma delas.
Entre os procedimentos, explicar:
a) O tipo de pesquisa (estudos setorial, histórico, teórico, estudo de caso
etc.);
b) O tipo de dados, o período coberto, o âmbito espacial e as fontes de
informações qualitativas e/ou quantitativas.

VIII. Bibliografia
Listar as obras citadas e/ou consultadas, de acordo com as normas
oficiais.

Profª. Dr. Saint-Clair Cordeiro da
Trindade Júnior
Coordenador do Curso

Profª. Drª. Ligia Terezinha Lopes
Simonian
Vice-Coordenadora do Curso

