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Serviço Público Federal 

Universidade Federal do Pará 

Núcleo de Altos Estudos Amazônicos 

Programa de Pós-Graduação de Mestrado  

Profissional em Gestão Pública  

(O Programa aprovado sob o nº 4258-A, em 22 de março de 2012.) 

 

A Coordenação do Mestrado Profissional em Gestão Pública torna público o presente Edital 

através do endereço eletrônico http://www.ufpa.br/naea/novosite/ as Normas do Concurso 

Público de Seleção e Admissão do Ano Letivo de 2013. 

 

 

1. Da Inscrição: 

 

1.1.- O Curso de Mestrado Profissional em Gestão Pública exige diploma de graduação em 

qualquer área de conhecimento emitido por instituições reconhecidas pelo MEC. 

 

1.2. - A inscrição se realizará no Campus Universitário Breves endereço: Alameda 4, S/N - 

Aeroporto. CEP: 68800 000, Pará–Brasil, Fones: (91) 3783 - 1129, no período de  26 de 

setembro a 12 de novembro de 2013 , no horário de, 09:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00, 

pessoalmente ou através de procurador, mediante a apresentação de instrumento de mandato. 

Não serão aceitas inscrições posteriores ao horário estabelecido neste edital. 

 

1.3. - A inscrição poderá ser realizada por correspondência via SEDEX, desde que postada até 

a data de encerramento das inscrições e recebida pelo Programa em até 3 (três) dias da mesma 

data, não se responsabilizando o Curso por atrasos ocorridos na entrega postal.    

  

1.4.- As inscrições por correspondência serão verificadas quando do seu recebimento pela 

Comissão de Seleção e Admissão no que se refere ao cumprimento dos requisitos para a sua 

aceitação, conforme item 2, deste edital.   

  

1.5.- São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a 

documentação por ele fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou 

complementadas, em nenhuma hipótese, ou a qualquer título.  

  

 

2 – Da Documentação para a inscrição:  

  

2.1. – A documentação necessária para a inscrição no Processo Seletivo consta de:   

  

a) três (03) vias do Formulário de Inscrição preenchido, na forma do Anexo IV;   

b) Cópias de RG, CPF, Título de Eleitor e comprovação da última votação, e para os 

servidores do campus Breves-UFPA e da Prefeitura Municipal de Breves cópia do 

contracheque do ultimo mês.  

c) duas (02) foto 3 x 4, recentes, já coladas em duas vias do formulário de inscrição;   

d) Curriculum Vitae e/ou de preferência Currículo Lattes com as devidas comprovações; 

e) Diploma ou certificado de conclusão do curso de graduação.  

f) Projeto de pesquisa, conforme instrução no item 3.3.4.   

g) Deverá constar no Formulário de inscrição o possível orientador escolhido pelo candidato; 

http://www.ufpa.br/naea/novosite/
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2.2. - Os diplomas dos Cursos de Graduação obtidos no exterior deverão ser apresentados 

com autenticação consular brasileira.  

  

2.3.  – No caso de servidores públicos, os candidatos deverão apresentar autorização de 

liberação emitida por sua instituição de origem.  

 

2.4. – Para os candidatos com nacionalidade estrangeira. Se forem servidores do campus de 

Breves-UFPA ou da Prefeitura Municipal de Breves, CPF, célula original de identidade 

classificação “permanente” com o RNE, passaporte e contracheque do ultimo mês. Para os 

não servidores os mesmos documentos exceto contracheque.  

 

3 - Do Processo de Seleção e Admissão. O Concurso será conduzido por Comissão de 

Seleção e Admissão designada pelo Colegiado do Programa.  

  

3.1. – A seleção constará das seguintes etapas:   

  

Inscrição: 26 setembro a 12 novembro de 2013. 

Homologação de Inscrições: 19 de novembro de 2013. 

Prova Escrita: 25 de novembro de 2013. 

Divulgação do Resultado da Prova Escrita: 06 de dezembro de 2013. 

Revisão da Prova Escrita: 09,10 e 11 de dezembro de 2013. 

Entrevistas dos Projetos: dias 17,18 e 19 do mês de dezembro de 2013 com os devidos  

                                           Horários, de 08:30 até às 12:00 horas e 13:30 até às 17:00 horas.  

                                           (Os horários das entrevistas serão Previamente publicados). 

Divulgação do Resultado Final da Seleção: 23 de dezembro de 2013. 

Início das aulas: primeira quinzena de janeiro de 2014. (se avisará aos alunos) 

 

 

3.2. – Prova de Conhecimento (Prova Escrita): 

 

3.2.1- A prova de conhecimento, que é eliminatória, terá duração de 3 horas iniciando às 9 hs 

no local previamente indicado, sendo vedada a consulta a qualquer material bibliográfico e a 

utilização de aparelhos de comunicação.  

 

3.2.2-A prova de conhecimento será avaliada da seguinte forma: 

 

3.2.3- A prova escrita versará sobre o Programa do Anexo III, e constará de uma prova 

objetiva formada por trinta perguntas e uma pergunta aberta relativa a cada linha de pesquisa 

escolhida pelo candidato. 

 

3.2.4-Prova Objetiva máxima pontuação 7,5 pontos e pergunta aberta máxima de pontuação 

2,5 pontos. Total Nota máxima dez 10 pontos. 

 

3.2.5- Sobre um total de trinta (30) perguntas objetivas, avaliada de 0,25 pontos cada 

pergunta, o aluno deverá responder corretamente ao menos dezesseis (16) perguntas, no que 

equivale a quatro (04) pontos. Caso o candidato supere está pontuação será avaliada a 

pergunta subjetiva.  
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Os candidatos poderão obter os textos na sala de XEROX, térreo, no NAEA. As linhas de 

pesquisa do curso são: 

a) Gestão Pública Municipal 

b) Organizações Públicas 

 

 

3.2.6-A nota de corte para todos os alunos independentemente da existência de convênio é 6,5 

(seis e meio). Serão eliminados os candidatos que obtiverem nota inferior a 6,5(seis e meio), 

em uma escala de 0 (zero) a 10(dez), na prova escrita. 

 

  

3.2.7. – O resultado final do processo seletivo será divulgado no site do NAEA e no Quadro 

de aviso do NAEA. 

 

 3.3.– No Projeto de Pesquisa deve constar: 

 1. Tema 

 2. Objetivos 

 3. Universo de pesquisa, área ou fenômeno a ser pesquisado 

 4. Justificativa 

 5. Problema e ser pesquisado 

 6. Revisão de Bibliografia - analítico ou conceitual 

 7. Hipótese ou questões norteadoras 

 8. Metodologia 

 9. Cronograma 

 10. Referência bibliográfica 

  

  

3.3.1. - A análise e defesa do projeto de pesquisa tem caráter eliminatório.   

  

3.3.2. - A apresentação e defesa do projeto consistirá em exposição oral do projeto de 

pesquisa pelo candidato em até 10 minutos, seguida de arguição por até 15 minutos, por 

Comissão Examinadora designada pela Comissão de Seleção.   

  

3.3.3.  – São critérios para a análise do projeto de pesquisa:  

a) aderência à linha de pesquisa escolhida pelo candidato;  

b) pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e problematização;  

c) contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos;  

d) redação, demonstração de capacidade do uso do vernáculo, clareza e consistência; 

e) consistência da pesquisa proposta, demonstração de conhecimento dos autores 

principais da área, dos debates atuais;  

f) demonstração de autonomia intelectual e pensamento crítico.   

  

3.3.4.  - O candidato deverá apresentar o projeto de pesquisa em 03 vias (duas vias sem 

identificação) com o mínimo de 08 e o máximo de 10 páginas/laudas, conforme as normas da 

ABNT (papel A4 branco; com margens, superior e esquerda 3,0 cm; inferior e direita 2,0 cm; 

tamanho 12; fonte: Times New Roman, espaçamento entre linhas de 1,5 cm; as demais 

formatações são livres), sendo o sistema de citação autor-data ou o sistema completo.   
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3.4. – Avaliação do Curriculo  Vitae  ou Curriculum Lattes:  

a) histórico escolar; 

b) experiência profissional; 

c) produção bibliográfica. 

 

 

5. Recursos  

  

5.1. – Aos resultados de cada uma das etapas do concurso caberá recurso, de nulidade ou de 

recontagem, devidamente fundamentado, para o Colegiado do Programa, no prazo de até três 

(3) dias de sua divulgação.  

  

5.2. - Na hipótese do recurso não ser julgado antes da Etapa subsequente, fica assegurado ao 

recorrente sua participação.  

 

 

6. Vagas e Classificação  

  

6.1.  - As vagas para o Curso de Mestrado Profissional em Gestão Pública, serão preenchidas 

por candidatos aprovados e classificados.   

  

6.2. - Em consonância com a ATA da 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado do PPGGP do 

dia 16/09/2013, dentre o quantitativo de vagas, 11 (onze) vagas serão reservadas aos 

servidores e funcionários da Prefeitura Municipal de Breves, 07 (sete) vagas serão reservadas 

aos servidores da UFPA - Campus Breves (lotados no campus citado até 01 de outubro de 

2013) e 02 (duas) vagas destinadas à demanda social. Em caso de sobra de vagas reservadas, 

estas serão remanejadas para a demanda social. 

As vinte vagas totais não garantirão seu preenchimento. 

  

7. Disposições Gerais  

 

7.1.– Caso o número de inscritos exceda a capacidade de nossas salas de aula, a Comissão de 

Seleção se reserva ao direito de escolher outro local para a realização das provas de 

conhecimento. Os candidatos serão notificados por e-mail, constantes na ficha de inscrição, e 

através de publicação do novo local no site do Curso: http://www.ufpa.br/naea/novosite   

 

7.2.  - Os candidatos somente terão acesso ao local das provas portando o formulário de 

inscrição e documento de identificação contendo fotografia, sendo desclassificados do 

concurso os que faltarem a quaisquer das Etapas ou não obedecerem aos horários 

estabelecidos.   

  

7.3. - Este Edital está publicado no site: http://www.ufpa.br/naea/novosite e afixado no quadro 

de avisos do NAEA. 

  

7.4.  - Os candidatos não classificados deverão retirar os seus documentos trinta (30) dias da 

divulgação do Resultado Final. Os documentos não retirados serão destruídos após essa data.   

  

7.5.– A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente  

Edital;  

http://www.ufpa.br/naea/novosite
http://www.ufpa.br/naea/novosite
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7.6. – A Comissão de Seleção e Admissão decidirá sobre os casos omissos. 

 

7.7. – Não haverá disponibilidade de bolsas para nenhum dos discentes aprovados no 

Programa.   

 

7.8 – O horário das aulas será de 17:00 às 21:00 horas de forma presencial e seqüencial. 

 

7.9 – Estrutura Curricular:  
Disciplinas obrigatórias do ciclo básico  

     Gestão pública e Desenvolvimento Sustentável 

 Formação Institucional da Amazônia 

 Gestão Pública para o Desenvolvimento 

 Instituições e Organizações Públicas 

 

Disciplinas obrigatórias da linha de pesquisa 

Gestão Municipal: 

 Governança Municipal  

 Orçamento e Finanças Públicas Municipais  

 

Disciplinas eletivas da linha de pesquisa Gestão 

Municipal: 

 Gestão Ambiental Municipal 

 Gestão de Unidades de Conservação e de 

Áreas Protegidas 

 Planejamento e Gestão Urbana 

 Gestão de Receita e Despesa Municipal 

 Gestão de Recursos Naturais – Tópicos 

Especiais 

 Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 

 Elaboração de Planos Diretores Municipais e 

Planos Setoriais 

 Planejamento e Gestão de Saneamento 

Básico 

 Administração Pública 

 

Disciplinas obrigatórias da linha de pesquisa 

Organizações Públicas : 

 Gestão de Organizações Públicas 

 Teorias das Organizações Públicas 

 

Disciplinas eletivas da linha de pesquisa 

Organizações Públicas : 

 Contabilidade para Organizações Públicas 

 Mudança Organizacional 

 Práticas de Liderança na Gestão Pública 

 Fundamentos de Gestão por Competências 

 Uso de Indicadores na Administração Pública 

 Avaliação de Políticas Públicas 

 

Disciplinas eletivas de Métodos e Técnicas :  

 Métodos de Pesquisa Qualitativa 

 Métodos de Pesquisa  

 Elaboração de Projetos Públicos 

 Estatística Aplicada à Gestão Pública  

 A Internet como Fonte de Informação e 

Instrumento de Gestão 

 O Geoprocessamento como Instrumento de 

Gestão Pública. 

 
 

    Prof. Dr. Josep Pont Vidal 

                                                 Coordenador do PPGGP 
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ANEXO I 

 

Adagenor Lobato Ribeiro 

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/7267332533770139 
Última atualização do currículo em 21/10/2010 

 

Doutor em Desenvolvimento Socioambiental (2002) pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA) da 

Universidade Federal do Pará (UFPA), Mestre em Ciência da Computação (1991) pelo Instituto de 

Informática (II) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Graduado em Processamento de 

Dados pela Universidade Federal do Pará (1983). Professor Adjunto da UFPA, atuando nos programas de 

Pós-Graduação de: Ciência da Computação (Mestrado) e no Interdisciplinar em Desenvolvimento do Trópico 

Úmido (Mestrado e Doutorado). Atualmente é Coordenador Geral de Elaboração e Avaliação dos Planos de 

Desenvolvimento da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), autarquia vinculada ao 

Ministério da Integração Nacional. Tem grande experiência na área de Ciência da Computação com ênfase 

em Engenharia de Software, e em Planejamento do Desenvolvimento Regional. Atualmente coordena a 

construção do Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia em parceria com os Governos dos Estados 

da Amazônia Legal e Ministérios Setoriais com forte atuação na Amazônia. (Texto informado pelo autor) 

 

Ana Paula Vidal Bastos 

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/1992388595130579 
Última atualização do currículo em 09/05/2013

 

Possui graduação em Psicologia da Organizações pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 

Universidade do Porto (1993), é Master of Arts in Economics - University of Tsukuba, Management Science 

and Public Policy Studies (1998) e Doctor of Philosophy in Economics - University of Tsukuba, Institute of 

Policy and Planning Sciences (2002). Atualmente é professor Adjunto III da Universidade Federal do Pará. 

Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Organização Industrial e Estudos Regionais e 

Urbanos, atuando principalmente nos seguintes temas: economia regional, planejamento regional e urbano, 

inovação e transferência tecnológica. (Texto informado pelo autor) 

 

 

Armin Mathis 

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/8365078023155571 

Última atualização do currículo em 25/09/2012
 

Possui mestrado em Ciências Políticas - Freie Universitat Berlin (1987) e doutorado em Ciências Políticas - 

Freie Universitat Berlin (1995). Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do Pará e diretor do 

Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA) da Universidade Federal do Pará. Tem experiência na área de 

Ciência Política, com ênfase em Políticas Públicas, atuando principalmente nos seguintes temas: amazonia, 

desenvolvimento sustentavel, amazônia, garimpagem de ouro e politicas publicas. (Texto informado pelo 

autor) 
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Alberto Luiz Teixeira da Silva 

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/8743788417973547 

Última atualização do currículo em 03/05/2013 

 

Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará (1983), mestrado em 

Planejamento do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Pará (1994) e doutorado em Ciências 

Sociais (Sociologia) pela Universidade Estadual de Campinas (2003). Atualmente é Professor Associado nível 

2 da Universidade Federal do Pará, atuando no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (PPGCP) e 

Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública (PPGGP). Atua na coordenação executiva do Doutorado 

Interinstitucional em Relações Internacionais (UFPA/UnB). Tem experiência na área de Ciência Política, com 

ênfase em Relações Internacionais, Bilaterais e Multilaterais, atuando principalmente nos seguintes temas: 

amazônia, sustentabilidade, segurança, governança, políticas públicas, relações internacionais e 

desenvolvimento sustentável. (Texto informado pelo autor) 

 

Eduardo José Monteiro da Costa 

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/4243685710731997 

Última atualização do currículo em 26/11/2012 

 

Possui graduação em Ciências Econômicas pela UFPA (2000), Especialização em Teoria Econômica pelo 

Instituto Superior de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro (ISEF/FGV-RJ), 

Mestrado em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas (2003) e Doutorado em 

Economia Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas (2007). Atualmente é Professor Adjunto de 

Economia do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA/UFPa), do Programa de Pós-Graduação em 

Economia da Universidade Federal do Pará (PPGE/UFPa) e do Mestrado em Gestão Pública do Núcleo de 

Altos Estudos Amazônicos da mesma universidade (NAEA/UFPA). Foi Presidente do Conselho Regional de 

Economia do Estado do Pará (CORECON/PA) por dois mandatos e é atual Conselheiro Efetivo do Conselho 

Federal de Economia (COFECON). Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Planejamento 

Regional e Urbano, Desenvolvimento Regional e Economia Política, atuando principalmente nos seguintes 

temas: Arranjos Produtivos Locais, Políticas Públicas, Gestão Pública, Agências de Desenvolvimento 

Regional, Descentralização Regional, Consórcios Públicos e Planos de Desenvolvimento Regional. (Texto 

informado pelo autor) 

Indio Campos 

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/9134366210754829 
Última atualização do currículo em 22/03/2013 

 

Possui graduação em pela Universidade Federal de Santa Catarina (1983), mestrado em Economia Rural 

[Campina Grande] pela Universidade Federal da Paraíba (1987) e doutorado em Economia pela Freie 

Universitat Berlin (1992). Atualmente é professor/pesquisador do Núcleo de altos Estudos Amazônicos da 

Universidade Federal do Pará. Trabalha com ênfase em Economia da inovação, Economia Industrial e 

agroindustrial e economia e meio-ambiente. Atua principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento 

industrial e agroindustrial, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento regional e local na Amazônia, bem 

como em arranjos produtivos locais. (Texto informado pelo autor) 
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Fábio Carlos da Silva 

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/3704903975084467 

Última atualização do currículo em 20/03/2013 

 

Bacharel em Administração pela Universidade de São Paulo (1975), Mestre em Planejamento do 

Desenvolvimento pela Universidade Federal do Pará (1982) e Doutor em História Econômica pela 

Universidade de São Paulo (1997). Atualmente é professor Associado da Universidade Federal do Pará, 

Diretor Geral do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (UFPA), Secretário Executivo da Incubadora de 

Políticas Públicas da Amazônia e representante titular da Associação Brasileira de Pesquisadores em História 

Econômica - ABPHE - da região Norte. Tem experiência na área de planejamento regional, gestão pública e 

história econômica do Brasil e da Amazônia, atuando principalmente nos seguintes temas: Historia 

econômica e empresarial do Brasil e da Amazônia; Desenvolvimento regional e qualidade de vida em regiões 

periféricas do capitalismo. (Texto informado pelo autor) 

 

José Almir Rodrigues Pereira 

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/9918600634569244 

Última atualização do currículo em 21/04/2013 

 

Doutor em Engenharia Hidráulica e Saneamento (EESC-USP no ano 2000), Mestre em Recursos Hídricos 

(UFPB 1991) e Engenheiro Sanitarista (UFPA 1989). É autor de 2 livros técnico-científicos (um na 4a edição 

e outro na 2a edição), Organizador de 1 livro e Autor de 15 capítulos de livros, 5 artigos em períodicos 

especializados e 80 trabalhos em Congressos Técnicos. Possui 4 patentes de Produtos Tecnológicos, tendo 

desenvolvido 43 trabalhos técnicos (Projetos de ETEs, Aterro sanitário, rede coletora de esgoto etc). 

Orientou 70 trabalhos acadêmicos (Teses de Doutorado, Dissertações de Mestrado, Monografia de 

Especialização, Iniciação Científica e Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental. Recebeu 1 Premio e 

Participou de 21 projetos de pesquisa, tendo coordenado 14. Funcionário da Companhia de Saneamento do 

Pará - COSANPA de 1983 a 1996. Professor da Universidade Federal do Pará desde 1996, coordenando o 

Grupo de Pesquisa Hidráulica e Saneamento (GPHS) e o Laboratório de Eficiência Energética e Hidráulica em 

Saneamento - LENHS. Na sua produção interagiu com 68 Colaboradores em co-autorias de Trabalhos 

científicos. (Texto informado pelo autor) 

 
José Heder Benatti 
Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2 

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/6884704999022918 
Última atualização do currículo em 02/04/2013 

 

Formado em Direito pelo Centro de Ciências Jurídicas pela Universidade Federal do Pará (1986), mestre 

em Direito e instituições jurídica e social da Amazônia pela Universidade Federal do Pará (1996) e doutor em 

ciência e desenvolvimento socioambiental pelo Núcleo de Altos Estudos Amazonicos da Universidade Federal 

do Pará (2003). Atualmente é pesquisador do CNPq e Professor Adjunto IV da Universidade Federal do Pará 

e Diretor Adjunto do Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA. Tem experiência na área de Direito, com 

ênfase em Direito de Propriedade e Meio Ambiente, atuando principalmente com os seguintes temas: 

Amazônia, ordenamento territorial, populações tradicionais, unidade de conservação, regularização fundiária 

e posse agroecológica. (Texto informado pelo autor) 
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Josep Pont Vidal 
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/5665902360700834 

Última atualização do currículo em 02/05/2013 

 

Graduado em Sociologia - Universitat Bielefeld - Alemanha (1986), Mestrado em Sociologia Polìtica - 

Universitat Bielefeld (1987), Doutorado em Sociologia Política na Universidad de Barcelona (1997). Professor 

adjunto e pesquisador do Núcleo de Altos Amazônicos (UFPA). Experiência como professor visitante em 

várias universidades Latino-americanas e brasileiras. Experiência e atuação na área de de Políticas Públicas e 

Governança com trabalhos desenvolvidos no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID - Washington), 

Universidade Autônoma de Barcelona (UAB), Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do 

Pará (IDESP) e Instituto de Pesquisas Aplicadas (IPEA) (Brasíla). Atua também nas áreas de Metodologia de 

Pesquisa, Políticas Públicas, Planejamento Territorial e Gestão Pública, com ênfase nos seguintes temas: 

Políticas Públicas, Políticas Sociais, Esfera Pública e Estatal, Ação Coletiva. Atualmente é coordenador do 

Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Desenvolvimento. (Universidade Federal do Pará-NAEA). 

(Texto informado pelo autor) 

 

Ligia Terezinha Lopes Simonian 

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/6620574987436911 

Última atualização do currículo em 03/05/2013 

 

Possui graduação em Licenciatura em História pela Universidade Federal de Santa Maria (1972), 

graduação em Direito pela Faculdade de Direito de Santo Angelo (1975), especialização em Antropologia 

pelo Museu de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina (1973), mestrado em Antropologia 

Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1981), doutorado em Antropologia - City University of 

New York (1993) e pós-doutorado na City University of New York (2000/2001). Atualmente é Professora 

Associada, Nível 4, desde 1º de maio de 2012 (Portaria 3843/2012), do quadro de docentes da Universidade 

Federal do Pará, junto ao Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA). Tem experiência na área de 

Antropologia, com ênfase em Teoria Antropológica, Antropologia do Desenvolvimento, Metodologia 

Interdiciplinar, bem como em políticas públicas e desenvolvimento sustentável; atua principalmente nas 

seguintes problemáticas: políticas públicas, Amazônia, Amapá, região das Guianas, biosociodiversidade, 

populações tradicionais, mulheres, cidades de áreas fronteiriças internacionais. (Texto informado pelo 

autor) 

Milton Cordeiro Farias Filho 

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/0624491756992741 

Última atualização do currículo em 04/05/2013
 

Possui Graduação em Ciências Sociais (ênfase em Ciência Política) pela Universidade Federal do Pará 

(1997), Mestrado em Planejameno do Desenvolvimento - NAEA/UFPA (2001) e Doutorado em 

Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido - NAEA/UFPA (2005). É servidor de carreira da Assembléia 

Legislativa do Estado do Pará, Professor do Quadro Permanente do Mestrado em Administração da 

Universidade da Amazônia - UNAMA e do Mestrado em Ciência Política da UFPA; Professor-Colaborador do 

Mestrado em Gestão Pública e Desenvolvimento do NAEA/UFPA. Tem experiência em estudos 

organizacionais, desenvolvendo pesquisa em gestão pública municipal, análise de redes sociais e atua no 

ensino de metodologia científica e da pesquisa. (Texto informado pelo autor) 
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Programa de Pós-Graduação em Gestão 
Pública 

 

 
 
 
Saint-Clair Cordeiro da Trindade Júnior 
Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2 
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/1762041788112837 

Última atualização do currículo em 24/04/2013 

 

É graduado em Geografia - Licenciatura (1986) e Bacharelado (1989) - e em Direito (1988) pela 

Universidade Federal do Pará. Na mesma Universidade cursou Especialização em Instrumentação Específica 

à Análise Geográfica Aplicada à Amazônia (1988) e concluiu Mestrado em Planejamento do Desenvolvimento 

(1993), no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. Doutorou-se em Geografia Humana pela Universidade de 

São Paulo (1998) e realizou Pós-Doutorado em Políticas Urbanas no Institut des Hautes Études de l' 

Amérique Latine (Université Paris III/Sorbonne Nouvelle), França (2006-2007). Desde 1989 é docente 

efetivo da Universidade Federal do Pará, sendo atualmente Professor Associado IV vinculado ao Núcleo de 

Altos Estudos Amazônicos. É também membro do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, ocupando a 

cadeira de número 21. Atua como docente, pesquisador, consultor e orienta trabalhos acadêmicos na área 

de planejamento e estudos urbano-regionais, voltados principalmente para os seguintes temas: cidades e 

urbanização da Amazônia, desenvolvimento urbano e regional, planejamento e gestão urbanos, direito 

urbanístico e ordenamento territorial. (Texto informado pelo autor) 

 

Simaia do Socorro Sales das Mercês 

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/8905447990410938 
Última atualização do currículo em 20/02/2013 

 

Doutora e Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo (FAU/USP), Brasil, em 1999 e 2005, respectivamente; Especialista em 

Planejamento e Administração de Transporte Urbano pela Universidade Federal do Pará (UFPa), Brasil, em 

1988; graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFPa, Brasil, em 1983. Desempenhou funções de 

coordenação, técnicas e de consultoria em órgãos públicos, no período 1985-2006. É professora do Núcleo 

de Altos Estudos Amazônicos (NAEA) da UFPa desde 2006. Tem experiência técnica e acadêmica nas áreas 

de Arquitetura e Urbanismo, Planejamento Urbano e Regional e Planejamento de Transporte, com ênfase 

em gestão urbana e políticas públicas, atuando principalmente nos seguintes temas: produção do espaço 

urbano, habitação, mercado imobiliário; atores sociais; desigualdades sócio-espaciais; planejamento urbano 

e transporte urbano. (Texto informado pelo autor) 

 

Thiago Dias Costa 

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/1248194912228326 

Última atualização do currículo em 25/03/2013
 

Psicólogo graduado pela Universidade Federal de São Carlos (2001), Bacharel em Psicologia pela 

Universidade Federal de São Carlos (2000). Mestre em Teoria e Pesquisa do Comportamento pela 

Universidade Federal do Pará (2004) e Doutor em Teoria e Pesquisa do Comportamento pela Universidade 

Federal do Pará (2008). Atualmente é professor Adjunto II e Vice-coordenador do Programa de Mestrado 

Profissional em Gestão Pública da Universidade Federal do Pará. Tem experiência na área de Psicologia, com 

ênfase em Psicologia Organizacional e do Trabalho, atuando principalmente nos seguintes temas: Processos 

de Aprendizagem, Gestão por competências e Segurança no trabalho. (Texto informado pelo autor) 
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Mário Miguel Amin Garcia Herreros 

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/5467018390254879 

Última atualização do currículo em 04/05/2013
 

Possui graduação em International Agriculture (Minor: Economics) pela California State Polythecnic 

University(1970), especialização em Política Ambiental Internacional pela Universidade Federal do 

Pará(1994), especialização em Economia Ambiental pela Universidade Federal do Pará(1993), especialização 

em Comercio Exterior pelo Federaçao das Industrias do Pará(1988), especialização em Economia Política na 

Agricultura pelo Associação dos Engenheiros Agrônomos do Pará(1991), especialização em Economia 

Ecologica pela Universidade Federal do Pará(1996), especialização em Economia Política e Ecologica de 

Recursos Naturais pela Universidade Federal do Pará(1999), especialização em Fundamentos de 

Geoprocessamento pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais(2004), mestrado em Agricultural 

Economics pela University of Florida(1972) e doutorado em Agricultural Economics pela University of 

Florida(1976). Atualmente é professor titular da Universidade da Amazônia, Revisor de periódico da Revista 

de Economia e Sociologia Rural (0103-2003), Revisor de periódico da Revista de Ciências Agrárias (Belém) 

(1517-591X), Revisor de periódico da Organizações Rurais e Agroindustriais, Professor Visitante do NUCLEO 

DE ALTOS ESTUDOS AMAZONICOS/UFPA e Revisor de periódico da Revista de Administração Rural da 

Amazônia. Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Métodos Quantitativos em Economia. 

Atuando principalmente nos seguintes temas:Flower imports, Regional Competition, International 

Competition, Cut Flowers, Spacial Equilibrium e Non-Linerar Programming. (Texto gerado 

automaticamente pela aplicação CVLattes) 

 
Marina Yassuko Toma 
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/6883396550618718 

Última atualização do currículo em 28/03/2013 

 

Licenciada em MATEMÁTICA pela UNESP - Campus de Presidente Prudente/SP. Possui mestrado em 

ESTATÍSTICA pelo Instituto de Matemática - Universidade Federal do Rio de Janeiro (1987). Atualmente é 

professora Adjunto IV da Faculdade de Estatística, Instituto de Ciências Exatas e Naturais da Universidade 

Federal do Pará. Tem experiência na área de Probabilidade e Estatística, com ênfase em Estatística Aplicada. 

Aluna de doutorado em Desenvolvimento Sócio-Ambiental do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da 

Universidade Federal do Pará (NAEA/UFPA), desde 02/2009. (Texto informado pelo autor) 

Leila Márcia Sousa de Lima Elias 

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/4908432047840911 

Última atualização do currículo em 23/09/2012 

 

Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional pela UNITAU/SP, com Pós-Graduação em Sistemas de 

Informações Gerenciais pela UFPA e Gestão Pública pelo CESUPA/PA. Possui graduação em CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS pela Universidade da Amazônia (1998). Contadora, com experiência profissional em grandes 

organizações, públicas e privadas, nas áreas de Gestão Pública e Gerenciamento de Projetos, com ênfase em 

Licitações, Contratos Administrativos, Contabilidade Pública, Orçamento Público, Controle Interno e Externo 

e SIAFI. Professor de Nível Superior das seguintes disciplinas: Contabilidade Pública, Orçamento Público, 

Contabilidade Básica, Estrutura das Demonstrações Contábeis, Análise das Demonstrações Financeiras, 

Teoria da Contabilidade e Finanças(Análise de Investimentos, Análise de Crédito, Planejamento do Fluxo de 

/caixa). Email: leilamarciaelias@yahoo.com.br / leilamarciaelias@hotmail.com (Texto informado pelo 

autor) 
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Rosa Carmina de Sena Couto 

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/4157259713526078 
Última atualização do currículo em 23/07/2012 

 

Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Pará (1979), mestrado em Saúde Pública 

pela ENSP|Fundação Oswaldo Cruz (1990), doutorado em Saúde Pública pela ENSP|Fundação Oswaldo Cruz 

(1996) e pós-doutorado em Saúde Pública pela UFMG (2009). Atualmente é professora associada 3 da 

Faculdade de Medicina| Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará. Tem experiência na 

área de Saúde Coletiva, atuando principalmente nos seguintes temas: Política de Saúde, Atenção Primária, 

Saúde Ambiental e Amazônia. (Texto informado pelo autor) 

 
Rosana Pereira Fernandes 
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/9953146275467028 
Última atualização do currículo em 27/08/2013 

 
Doutorado em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, Núcleo de Altos Estudos da 

Amazônia/Universidade Federal do Pará - NAEA/UFPA (2012). Mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAU/USP (1996). Graduação em 
Economia pela Universidade Federal do Pará - UFPA (1983). Professora convidada do Mestrado em Gestão 

Pública do NAEA/UFPA (2013). Servidora pública da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças do 
Estado do Pará (SEPOF), desde 1989. (Texto informado pelo autor)  

 

 

Maurílio de Abreu Monteiro 

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/8077335023133373 

Última atualização do currículo em 08/05/2013 

 

Formado em História (1991), com mestrado em Planejamento do Desenvolvimento (1996), ambos pela 

Universidade Federal do Pará (UFPA). Possui doutorado em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido 

(2001), também pela UFPA, instituição na qual é professor desde 2002. De janeiro de 2007 a dezembro de 

2010, foi Secretário de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia (SEDECT), do Estado do Pará, coordenando a 

estruturação do sistema de CT&I daquele estado, o que envolveu a criação da própria SEDECT, da Fundação 

de Apoio à Pesquisa do Estado do Pará - FAPESPA, do programa NAVEGAPARÁ (integração do estado com 

redes ópticas e acesso banda larga em redes sem fio) e da implantação de três sistemas de Parques de 

Ciência e Tecnologia (Belém, Marabá, Santarém). Atua como professor e pesquisador no Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos - 

NAEA da UFPA. Tem realizado pesquisas nas quais aborda implicações econômicas, sociais e espaciais da 

conversão de recursos naturais em mercadorias, com atenção especial para a Amazônia oriental brasileira. 

Em torno desta temática, tem coordenado e participado de diversos projetos com financiamento público e 

privado (CNPq, CAPES, DAAD, UE, CDI, Observatório Social, Companhia Vale do Rio Doce). No trabalho 

acadêmico, recorre a tradições teóricas vinculadas à economia política, à sociologia do desenvolvimento e à 

geografia econômica. (Texto informado pelo autor) 
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ANEXO II  

 

II - DEFINIÇÃO DAS LINHAS DE PESQUISA: 

Gestão Pública Municipal 

  

 

 Os municípios brasileiros receberam através da Constituição de 1988 e o processo de 

descentralização e municipalização um papel importante na gestão pública. No entanto, os estudos 

que avaliam o processo de descentralização e municipalização na Amazônia constatam que as 

estruturas de poder no nível local muitas vezes impedem a participação plena da população nos 

processos decisórios e a baixa qualidade dos recursos humanos que atuam nas administrações 

municipais é um fator de impedimento para uma política efetiva. 

 A linha de pesquisa Gestão Pública Municipal abriga programas e projetos de pesquisa voltados 

para a produção de informações e resolução de problemas ligados à administração e a governança 

dos municípios da Amazônia, tendo como objeto alvo, principalmente as prefeituras e instâncias de 

governança municipal, como conselhos municipais setoriais, câmara dos vereadores, Fóruns de 

desenvolvimento local, entre outros. 

 

 

  

 Gestão de Organizações Públicas 

 

 

  A linha de pesquisa Gestão de Organizações Públicas focará atenção em programas e projetos de 

pesquisa diretamente relacionados com a organização gestão e resolução de problemas no âmbito de 

organizações públicas governamentais e não governamentais, como as universidades públicas da 

Amazônia, governos estaduais, instituições publicas (SUDAM, INCRA, IBAMA, ICMBIO) e as 

organizações não governamentais que operam a gestão do desenvolvimento socioambiental na 

região. 
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III – PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS PARA A PROVA ESCRITA: 

  (Os textos estão disponíveis no setor de Xerox, no andar térreo do NAEA) 

 

  

BRANDÃO, H. P.; BAHRY, C. P. Gestão por competências: métodos e técnicas para mapeamento 

de competências. Revista do Serviço Público, v.56, n.2, p.179-194, 2005.  

 

 

BRANDÃO, H. P.; GUIMARÃES, T. A. Gestão de competências e gestão de desempenho: 

tecnologias distintas ou instrumentos de um mesmo constructo? Revista de Administração de 

Empresas, v.41, n.1, p.08-15, 2001. 

 

 

BRASIL. Lei 11.445 de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico; altera as Leis n
os

 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, 

de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei n
o
 6.528, de 11 de maio de 

1978; e dá outras providências. Brasília, DF, 2007. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm >. Acesso em: 02 set. 

2013. 

 

 

_______. Decreto nº 5.707, de 23 de Fevereiro de 2006. Institui a Política e as Diretrizes para o 

Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e 

regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5707.htm >. Acesso em 03 

set. 2013. 

 

 

CKAGNAZAROFF, Ivan Beck ; ABREU, Bruno Valdares de. Governança local e participação 

como estratégias na avaliação e promoção de desenvolvimento econômico local. Colloque de 

I`IFBAE, Grenoble,18 et 19 maio, 2009. 

 

 

MATUS, Carlos. Adeus, Senhor Presidente. Planejamento, antiplanejamento e governo. Trad. De 

Francisco A. Carneiro da Cunha Filho. Recife, Litteris Editora Ltda., 1989.p 204. 

 

 

MOTTA, Paulo Roberto de Mendonça. O estado da arte da gestão pública. Revista de 

Administração de Empresas, São Paulo, v. 53, nº1, jan/fev 2013. 

 

 

VIDAL, Josep Pont, ROSA, Duarte de Sousa Filho, Desafios de uma nova geração pública para o 

desenvolvimento dos municípios no Pará, Novos Cadernos NAEA, v. 14, n. 2, p. 171-196, dez. 

2011. 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5707.htm
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ANEXO IV 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
       (MESTRADO NACIONAL 2013) 

 

DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS A ESTE FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO: 

1) Histórico Escolar (original e cópia); 2) Diploma de Graduação (original e cópia);  3) RG, CPF ou 

PASSAPORTE (originais e cópias); 4) Curriculum Vitae ou plataforma lattes (03 vias);  5) 01 Foto 

3x4 (anexar ao lado); 6) Projeto de dissertação (3 vias impressas, sendo que duas vias sem 

identificação). 

Obteve informação do curso através de: 

(    )  jornal/TV        (    ) Internet        (    ) cartazes/folder        (    ) outro(s) 

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 
NOME COMPLETO:  

 

CPF/PASSAPORTE: RG/DATA DE EXPEDIÇÃO: NASCIMENTO: 

    ___/___/___ 

NACIONALIDADE: 

 

NATURALIDADE: 

 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

 

CEP: CIDADE/UF: 

 

E-MAIL: 

FONE RESIDENCIAL: CELULAR: 

 

GRADUAÇÃO: 

 

INSTITUIÇÃO: ANO CONCLUSÃO: 

ATIVIDADE PROFISSIONAL 
DOCENTE: SIM   (   )  

                     NÃO (   ) 

SEM EMPREGO (    ) INSTITUIÇÃO: 

 

CARGO/FUNÇÃO: 

 

ENDEREÇO COMERCIAL: 

 

CEP/CIDADE/UF: 

 

FONE: FAX: 

 

E-MAIL: 

LIBERAÇÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL (20 

HORAS) : 

SIM (   )         NÃO (   ) 

(   ) TOTAL 

(   ) PARCIAL 

(   ) C/ SALÁRIO 

(   ) S/ SALÁRIO 

TÍTULO DO PROJETO: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: 

___________________________________________________________ 

POSSÍVEL ORIENTADOR: 

___________________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO: 

___________________________________________________________ 

LOCAL E DATA: 

_____________________________________ 

 

 

FOTO 

3X4 
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