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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DESENVOLVIMENTO RURAL  

EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRICULTURAS AMAZÔNICAS 

MESTRADO EM AGRICULTURAS FAMILIARES E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

(MAFDS) 

 

Área de Concentração: Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável  
 

EDITAL – SELEÇÃO 2018 
 

1. Apresentação 

 

 A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Agriculturas Amazônicas – Área de Concentração 

Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável, de responsabilidade da Universidade Federal do 

Pará/Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural (NCADR/UFPA) e da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA - Amazônia Oriental), comunica que as inscrições para o Processo 

Seletivo de Candidatos para a Turma 2018 do Mestrado em Agriculturas Familiares e Desenvolvimento 

Sustentável (MAFDS) estarão abertas no período de 01 de julho a 31 de agosto de 2017, para um total 

de 24 vagas ofertadas.  Do total de vagas, 2 serão destinadas a candidatos estrangeiros (seleções 

específicas). Caso estas vagas não sejam preenchidas, poderão ser destinadas a candidatos brasileiros. 

 

2. Documentos necessários para a inscrição dos candidatos: 

 

2.1. Formulário de inscrição devidamente preenchido (conforme modelo Anexo 1); 

2.2. Cópia do Diploma (ou declaração equivalente) de conclusão de Curso de Graduação na área das 

Ciências Agrárias e demais áreas de conhecimento. Serão aceitas declarações de concluintes de 

curso de graduação, condicionadas à apresentação do diploma ou equivalente atestando o término 

de curso até a data do ato da matrícula, conforme Art. 19 da Resolução 3.870 do 

CONSEPE/UFPA de 02.07.2009. Os originais serão exigidos para conferência no ato da 

matrícula. 

2.3.  Histórico escolar do Curso de Graduação. Os originais serão exigidos para conferência no ato da 

matrícula. Para os alunos concluintes, exige-se a entrega do histórico parcial. 
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2.4.  Cópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF). Os originais serão 

exigidos para conferência no ato da matrícula. 

2.5. Curriculum Vitae (CV) cadastrado na plataforma LATTES/CNPq (http://lattes.cnpq.br/), em 

versão impressa para inscrições presenciais ou por correio, e digital para inscrições on-line. 

Indicar o link de acesso ao CV na Plataforma LATTES/CNPq no memorial. Os itens do CV 

devem ser devidamente comprovados. As cópias dos comprovantes (impressas ou digitalizadas) 

devem estar organizadas na mesma ordem do CV e não precisam estar certificadas em cartório. Os 

originais podem ser solicitados a qualquer momento do processo seletivo e/ou no momento da 

matrícula, para fins de conferência. Em caso de não apresentação do original solicitado, o item 

referente ao comprovante será eliminado para fins do processo de seleção; 

2.6. Memorial, em que os candidatos deverão relacionar sua trajetória profissional e/ou acadêmica com 

a linha de pesquisa do Programa (Anexo 2) na qual pretende desenvolver sua dissertação, 

justificando sua escolha pela mesma. O objetivo da apresentação do memorial é avaliar a 

capacidade do candidato em elaborar uma argumentação coerente sobre a pertinência de sua 

candidatura, demonstrando familiaridade com os temas relacionados à linha de pesquisa escolhida, 

e seu interesse em desenvolver seu projeto de pesquisa nessa área. (Indicar o link de acesso ao CV 

na Plataforma LATTES/CNPq no memorial). 

O texto do memorial deverá conter, no máximo, cinco páginas, obedecendo ao seguinte formato: 

letra em tamanho 12 (Fonte Times New Roman), espaço simples entre linhas e espaço 1,5 entre 

parágrafos. Para conhecer as linhas de pesquisa do Programa e os professores a elas vinculados, 

consultar o Anexo 2 deste edital. 

2.7. Declaração de dedicação exclusiva ao curso conforme modelo fornecido (Anexo 3); 

   

Serão aceitas solicitações de inscrições realizadas através de uma das 3 (duas) modalidades a seguir:  

1) Inscrição presencial: diretamente no Protocolo da Secretaria do Curso de Pós-Graduação, no período 

estabelecido acima, nos horários de 9:00 - 12:00 h e de 14 – 17 h. Atenção: durante o mês de julho o 

funcionamento é de segunda a quinta feira. 

2) Inscrição enviada via Correios: Deve ser postada apenas via SEDEX, até a data limite anunciada neste 

edital, para o seguinte endereço: Universidade Federal do Pará - Núcleo de Ciências Agrárias e 

Desenvolvimento Rural, Mestrado em Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável, Rua 

Augusto Corrêa, nº 01 – Campus Universitário do Guamá, Belém-PA, CEP: 66.075-900. O 

comprovante de envio da documentação, via SEDEX, dos Correios, deverá ser encaminhado, até a 

data limite da inscrição, por e-mail para mafds@ufpa.br, identificando o candidato no documento; 

mailto:mafds@ufpa.br


 

____________________________________________________________________________________________________ 
Programa de Pós-Graduação em Agriculturas Amazônicas  
Mestrado em Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável (MAFDS) 

Área de Concentração Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável 

Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Pará (NCADR/UFPA)  
Rua Augusto Corrêa, 1 – Campus Universitário do Guamá . Belém - Pará   CEP.: 66.075-900 

Fone/Fax: 0xx 91- 3201- 80 11  / Secretaria: 0xx 91- 3201-8010  / Email: mafds@ufpa.br 

3 

3) Inscrições On-Line: através do link do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – 

SIGAA/UFPA, que será disponibilizado no site www.ppgaa.propesp.ufpa.br. Neste último caso, os 

documentos de inscrição acima solicitados (itens 2.1 até 2.7, inclusive formulário de inscrição), deverão 

ser digitalizados e enviados em um arquivo único, formato PDF, anexo ao formulário de inscrição 

disponibilizado pelo SIGAA. ATENÇÃO: o arquivo digitalizado deve estar legível para que se possa 

proceder à homologação da inscrição. A qualidade do arquivo, assim como acesso aos serviços de 

internet, são de inteira responsabilidade do candidato. 

Em todas as modalidades, serão indeferidas inscrições que não cumprirem com os requisitos e 

condições apresentados no item 2. 

 

3. Processo de seleção: 

O processo de seleção constará das seguintes etapas: 

3.1 – Homologação das inscrições; 

3.2 - Prova escrita de conhecimentos (baseada na bibliografia indicada no Anexo 5 e avaliada segundo os 

seguintes critérios: clareza e coerência das respostas, qualidade dos argumentos, adequação às normas 

gramaticais e ortográficas, entendimento e articulação dos textos constantes da bibliografia); 

3.3 - Análise do Memorial (critérios de avaliação: coerência e clareza do texto, adequação às normas 

ortográficas e gramaticais, pertinência da articulação entre a trajetória profissional e/ou acadêmica e a 

linha de pesquisa escolhida). 

 3.4 – Entrevista presencial ou virtual (critérios de avaliação: capacidade de expressão oral, clareza e 

articulação de ideias, capacidade de análise das próprias experiências e perspectivas); 

A nota de classificação dos candidatos será estabelecida de acordo com a fórmula seguinte:  

 

A = Prova Escrita (nota máxima 10), com peso 3 

 

B = Entrevista (nota máxima 5) + Memorial (nota máxima 5) com peso 2 

                                                  

Nota Final = [(A x 3) + (B x 2)]/5 

 

3.5 – A análise do Curriculum Vitae será efetuada somente em caso de empate de notas entre candidatos; 

3.6 – Os candidatos que obtiverem menos que 60% do valor da nota máxima, em qualquer uma das etapas 

do processo seletivo, serão automaticamente eliminados do processo.     

3.7 - Apenas os candidatos cujas solicitações de inscrição forem homologadas pela Comissão do Processo 

Seletivo do Programa poderão realizar a prova escrita. Os candidatos só passarão para a etapa de 

http://www.agriculturasamazonicas.ufpa.br/
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entrevista caso sejam aprovados na prova escrita de conhecimentos. Para a entrevista, serão analisados 

curriculum vitae e memorial.  

3.8 - Serão aplicadas provas escritas de conhecimentos nas cidades de: Belém/PA, Altamira/PA, 

Marabá/PA , Cametá/PA, São Luís/MA, Campina Grande/PB, Cuiabá/MT e Porto Alegre/RS, em locais a 

serem informados no site do PPGAA (www.ppgaa.propesp.ufpa.br).  

3.9 - A etapa de entrevista presencial será realizada exclusivamente no Campus de Belém, em horário e 

local que serão divulgados no site do PPGAA. As entrevistas virtuais para os candidatos que realizaram a 

prova escrita em outras cidades (e assinalaram tal opção) terão seu horário divulgado no site do PPGAA. 

 

4. Cronograma do Processo Seletivo  

 

a) Período de inscrição:  01 de julho a 31 de agosto de 2017 

b) Divulgação da homologação das inscrições: 15 de setembro de 2017 

c) Período de recurso: 18 e 19 de setembro de 2017 

d) Realização da prova escrita: 04 de outubro de 2017, no horário de 14:00 às 18:00 h (Horário de 

Brasília. Alerta para possível horário de verão!). Não haverá tolerância de tempo e os portões serão 

fechados pontualmente no horário estabelecido.  

 e) Divulgação dos resultados da prova escrita: 24 de outubro de 2017 

f) Período de recurso : 25 e 26 de outubro de 2017 

g) Período de entrega dos documentos segunda fase do processo seletivo: 01, 02 e 03 de novembro de 

2017. 

h) Entrevista para os aprovados na prova escrita: 08, 09 e 10 de novembro de 2017 (conforme horário a 

ser divulgado no site www.ppgaa.propesp.ufpa.br do Programa de Pós-Graduação em Agriculturas 

Amazônicas). Obs.: As entrevistas presenciais para os candidatos aprovados na prova escrita de 

conhecimentos serão realizadas exclusivamente em Belém, na sede do PPGAA, no Núcleo de 

Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural (NCADR/UFPA). Para os candidatos que fizeram a 

prova escrita fora da cidade de Belém, entrevistas virtuais poderão ser realizadas via Skype, nos 

mesmos dias, em horário a ser divulgado no site do PPGAA. Contudo, a qualidade da comunicação 

deve ser garantida por cada candidato que optar por essa alternativa, que deverá ser comunicada à 

Secretaria do PPGAA no ato da inscrição.     

i) Divulgação do resultado parcial: 17 de novembro de 2017 

j) Período de recurso: 20 a 21 de novembro de 2017  

k) Homologação do resultado final pelo colegiado do PPGAA: 06 de dezembro de 2017 

http://www.agriculturasamazonicas.ufpa.br/
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l) Divulgação do resultado final: 07 de dezembro de 2017 

m) Matrícula para os candidatos aprovados: data a ser divulgada no site do PPGAA 

n) Início das aulas: data a ser divulgada no ato da matrícula. 

o) Proficiência em Língua Estrangeira (Inglês ou Francês): os candidatos aprovados e ingressos no 

PPGAA deverão realizar o exame de Proficiência em Língua Estrangeira (Inglês ou Francês) junto a 

Faculdade de Línguas Estrangeiras Modernas (FALEM) do Instituto de Letras e Comunicação (ILC) da 

UFPA, através do programa PROFILE. Os exames são aplicados duas vezes ao ano, sendo exigido aos 

ingressos deste processo seletivo que se submetam ao exame do primeiro semestre de 2018. Em caso de 

não aprovação, haverá ainda a possibilidade de realizarem o referido exame por mais três vezes. Serão 

considerados aptos aqueles que obtiverem nota igual ou superior a 5,0 (cinco)-Regular. Candidatos que já 

possuam certificados de proficiência em língua estrangeira emitidos por instituições/escolas devidamente 

credenciadas e reconhecidas, e que estejam dentro do prazo de validade (2 anos), serão dispensados do 

exame de proficiência. Para isso deverão entregar cópia autenticada do certificado na secretaria do 

PPGAA. Ressaltamos que para fazer jus ao título de mestre em Agriculturas Familiares e 

Desenvolvimento Sustentável, todos os alunos deverão apresentar certificado de proficiência em língua 

estrangeira para a entrega do diploma, conforme regimento dos programas de pós-graduação da UFPA.  

 

Disposições Gerais 

5.1 - O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site da UFPA/PROPESP 

(www.propesp.ufpa.br) e do Programa de Pós-Graduação em Agriculturas Amazônicas 

(www.ppgaa.propesp.ufpa.br/). 

5.2 - O Programa não tem obrigatoriedade quanto ao fornecimento de bolsas aos candidatos 

selecionados. Caso haja disponibilidade de bolsas para o Programa, a concessão terá como critério a 

classificação dos candidatos aprovados no processo seletivo, salvo os casos em que os candidatos não 

atendam às normas do agente financiador, conforme a legislação vigente.   

5.3 - Juntamente com o resultado final do processo seletivo serão divulgados no site do Programa e na 

Secretaria do Curso: o local, a data e horário de matrícula dos candidatos aprovados; 

5.4 - Todos os candidatos que não efetuarem matrícula, no dia, local e horário determinados, não serão 

efetivados no Programa; 

5.5 - Serão aceitas matrículas através de terceiros, desde que por procuração autenticada em cartório; 

5.6 - O resultado com a relação nominal dos classificados durante o Processo Seletivo será afixado no 

mural de comunicação do Curso nas dependências do Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento 

Rural/UFPA em Belém e no site do Programa. 

http://www.propesp.ufpa.br/
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5.7 - Será de inteira responsabilidade do candidato a procura pelas informações referentes ao 

andamento do Processo Seletivo. 

5.8 –Em caso de recurso em qualquer fase do Processo Seletivo, os candidatos têm um prazo de 48 

horas, a contar da data de sua divulgação, para entrar com eventuais recursos junto à Comissão do 

Processo Seletivo, no Protocolo da Secretaria do Curso, de 9 às 12 h ou de 14 às 17 h,  após o qual os 

mesmos não serão avaliados. Para os candidatos moradores de outros municípios que não o de Belém, o 

recurso deve ser encaminhado por email – mafds@ufpa.br (com solicitação de confirmação de 

recebimento), no mesmo prazo estabelecido neste edital, contendo documento anexo com a solicitação e 

justificativa do recurso, assinada e datada pelo canditado.   

5.9 - A indicação de orientador para cada ingresso será realizada pelo Colegiado do PPGAA, 

considerando a disponibilidade dos membros de seu corpo docente e as informações prestadas na ficha 

de inscrição e no memorial, constantes da inscrição. Ver lista de potenciais orientadores (Anexo 6); 

5.10 - O projeto de pesquisa para fins de dissertação será construído pelo ingresso junto com o 

designado orientador, no decorrer do primeiro ano e será alimentado pelas disciplinas do curso e 

atividades dos grupos de pesquisa. 

5.11 – Os materiais solicitados para a inscrição neste processo seletivo, dos candidatos não 

classificados, estarão disponíveis aos mesmos para sua retirada até 30 dias após a divulgação do 

resultado final. Posteriormente a este período serão encaminhados para descarte e reciclagem.  

5.12 – Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo Comitê de Seleção e, em última instância, 

pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação Agriculturas Amazônicas da UFPA. 

 

            

Belém, 01 julho  2017. 

 

 

 

William Santos de Assis 

Coordenador do PPGAA (UFPA/NCADR/Embrapa) 

Portaria Nº 0105/2016- Reitoria 

 

 

 

mailto:mafds@ufpa.br
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Anexo 1  

 
Universidade Federal do Pará/Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural  

EMBRAPA Amazônia Oriental 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRICULTURAS AMAZÔNICAS 

MESTRADO EM AGRICULTURAS FAMILIARES E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL  

(MAFDS) 

Área de Concentração: Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável  

 

EDITAL DE SELEÇÃO 2018 

 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

  Pelo presente, solicito inscrição como candidato ao Programa de Pós-Graduação em Agriculturas 

Amazônicas – Mestrado em Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável, desta Universidade. 

 

Belém (PA), _____ de _______________________ de  _________. 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome completo: 

CPF: Identidade: UF: Data de Emissão: 

Data de Nascimento: ___/___/___ Nacionalidade: Visto Permanente 

(Estrangeiros): 

Sim   Não  

Natural de: UF: Sexo: Masculino:  Feminino:   

Endereço Residencial: 

 

CEP: Cidade: UF: País: 

DDD: Fone: Fax: e-mail: 

    

 

Endereço Profissional: 

CEP: Cidade: UF: País: 

DDD: Fone: Fax: e-mail: 

Se for realizar a prova escrita em uma das cidades que não seja Belém, indique a opção de entrevista: 

(   ) presencial em Belém      (  ) virtual via Skype, em data e horário a ser definido pelo Comitê de Seleção. 
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Qual a Linha de Pesquisa do seu interesse? 
 

LINHAS DE 

PESQUISA 

PROBLEMÁTICA 

1 (  ) Sistemas de produção familiar 

2 (  ) Mudança social, atores do desenvolvimento e dinâmica da organização no espaço rural 

  

Local para prova: 

marque apenas 

uma opção 

1 (  ) Belém, PA  2 (  ) Marabá, PA 3 (  ) Altamira, PA  

4 (   ) Cametá, PA 5 (   ) Cuiabá, MT 6 (  ) São Luís, MA 

7 (   ) Campina Grande, PB 8 (   ) Porto Alegre, RS  

  

 

Indique um orientador/a (preenchimento obrigatório, consulte a lista no Anexo 6). Obs.: este item tem efeito 

apenas de indicação, não possuindo efeito definitivo. 
 ____________________________________________________________________________________________ 

Provável tema que gostaria de estudar/pesquisar durante o curso de mestrado: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Como tomou conhecimento deste Edital de Seleção?  

(    ) via site do Programa                                                       (     ) através de folders e cartazes 

(    ) via site da Universidade/ Propesp                                   (     ) através da Secretaria/Coordenação do Programa 

(    ) através de amigos e outros                                              (     ) através de professores, alunos e ex-alunos do Programa  

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
GRADUAÇÃO 

Nome do Curso: Ano de Conclusão:          

Instituição: 

País: Cidade: UF: 

Foi Bolsista?  Sim  Iniciação Científica  PET (CAPES) 

  Não  CNPq  Outras 

 

FONTE FINANCIADORA DE SEUS ESTUDOS DURANTE O MESTRADO 

 

 Possuo bolsa de estudo concedida (ou a ser concedida) pelo(a) 

 Manterei vínculo empregatício durante o curso, percebendo meus vencimentos 

 Manterei vínculo empregatício sem perceber meus vencimentos 

 Não possuo emprego ou bolsa e não poderei cursar sem apoio financeiro oferecido pelo Programa 

 Não possuo emprego ou bolsa, mas poderei cursar mesmo sem apoio financeiro oferecido pelo Programa 
 

Obs: A seleção não garante automaticamente a concessão de bolsa de estudo 
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CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO (Representante Legal) 

 

 

 

(   ) com a responsabilidade da instituição de origem de manter proventos ou concessão de bolsa de estudo, durante a 

realização do curso. 

 

(   ) sem a responsabilidade da instituição de origem de manter proventos ou concessão de bolsa de estudo, durante a 

realização do curso. 

 

 

    

Data______/______/______  Cargo/Função  Assinatura/Carimbo 

 

Assinatura do superior responsável na Instituição, manifestando sua concordância quanto à apresentação desta inscrição 

e, em caso de aprovação, liberando-o das atividades exercidas na Instituição, para realização de todas as atividades 

exigidas pelo Programa de Mestrado. 

 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

DECLARO para os devidos fins que este formulário contém informações completas e exatas e comprometo-me a seguir o 

Regimento do Programa de Pós-Graduação caso seja selecionado/a. 

 

    

Data_______/_______/_______  Assinatura do Candidato/a 
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CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS 

 

 

(   ) Formulário de Inscrição. 

(   ) Fotocópia do RG 

(   ) Fotocópia do CPF 

(   ) Fotocópia do título de eleitor 

 (   ) Fotocópia do Diploma ou declaração equivalente; 

(   ) Fotocópia do histórico do curso de 

Graduação; 

 

(   ) Curriculum Vitae completo no modelo da Plataforma 

Lattes/CNPq; 

(   ) Declaração de dedicação às atividades do 

Mestrado. 

(   ) Memorial 

 

 

OBS: A inscrição somente será aceita na Secretaria do PPGAA com a apresentação de todos os documentos listados acima e posterior homologação 

pela Comissão do Processo Seletivo. Não será aceita documentação incompleta. 

Assinatura do Servidor (a): _________________________________      

Recebido em _____/_____/_____ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Comprovante de Inscrição 

PPGAA – NCADR - UFPA 

Processo Seletivo MAFDS 2018 
 

Nome do Candidato: _________________________________________________ RG: _________________ 

 

Data: ___/___/_____  

 

_______________________  

Assinatura do Servidor 
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ANEXO 2 

Universidade Federal do Pará/Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural  

EMBRAPA Amazônia Oriental 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRICULTURAS AMAZÔNICAS 

MESTRADO EM AGRICULTURAS FAMILIARES E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

(MAFDS) 

Área de Concentração: Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável  

 

 

LINHAS DE PESQUISA 
 
 

1. Sistemas de produção familiar  

 

Estuda as práticas produtivas dos agricultores familiares amazônicos em sua diversidade, bem como o 

contexto social, cultural e econômico destas práticas e o impacto das mesmas no meio biofísico e na 

produção. Analisa o grupo doméstico (família, divisão do trabalho, estratégias de reprodução social), 

centro de tomada de decisão sobre estas práticas, o gerenciamento do estabelecimento familiar e o uso e 

manejo de seus recursos naturais. Caracteriza os referenciais técnicos produzidos por agricultores e 

pesquisadores/extensionistas e os saberes locais (e suas interações) relacionadas às práticas produtivas 

dos agricultores, questionando-se sobre as possíveis formas de diálogo e cooperação entre agricultores e 

pesquisadores/extensionistas com o objetivo de apoiar e desenvolver formas sustentáveis de produção 

familiar. Mobiliza, do ponto de vista teórico-metodológico, diferentes enfoques, centrando-se na pesquisa 

em sistema de produção e sistemas agrários/pesquisa-desenvolvimento, mas buscando o diálogo com o 

enfoque agroecológico e a pesquisa agronômica tradicional.  

 

Professores vinculados à linha: 

   

Angela May Steward 

Flávio Bezerra Barros 

Laura Angélica Ferreira Darnet  

Lívia de Freitas Navegantes Alves 

Osvaldo Ryohei Kato  

Otávio do Canto 

Walkymário de Paulo Lemos 

 
2. Mudança social, atores do desenvolvimento e dinâmica da organização no espaço rural 

 

Estuda as atividades de agricultores familiares considerados na sua diversidade e as formas de 

organização formal e informal que apoiam suas atividades econômicas, sociais e culturais e que garantem 

a defesa de seus interesses. Identifica os arranjos institucionais para a gestão de bens comuns e de 

territórios comunitários refletindo sobre a participação da população nos empreendimentos coletivos e 

espaços públicos de discussão e negociação. Busca compreender a ação coletiva na esfera local. Estuda as 
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imbricações entre ação pública e ação coletiva como processo de construção de novas competências e 

identidades sócio-profissionais. Reflete sobre as políticas públicas e a atuação das organizações voltadas 

para o desenvolvimento rural. Analisa os métodos e formas de organização da pesquisa agropecuária e da 

extensão rural voltadas para os agricultores familiares e as políticas e projetos de desenvolvimento 

relacionados. Estuda as dinâmicas territoriais e os impactos da mudança técnica e social. Apoia-se em 

diferentes abordagens teóricas em função do objeto estudado, como as teorias sobre ação coletiva e gestão 

de bens comuns, a sócio-antropologia do desenvolvimento, o neo-institucionalismo e abordagens pós-

estruturalistas.      

Professores vinculados à linha:  

 

Dalva Maria da Mota  

Heribert Schmitz  

Marc Piraux 

Noemi Sakiara Miyasaka Porro  

Roberto Porro 

Sônia Maria Simões Barbosa Magalhães Santos 

William Santos de Assis 
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Anexo 3  

 
Universidade Federal do Pará/Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural  

EMBRAPA Amazônia Oriental 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRICULTURAS AMAZÔNICAS 

MESTRADO EM AGRICULTURAS FAMILIARES E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 

(MAFDS) 

Área de Concentração: Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável  

 

EDITAL DE SELEÇÃO 2018 

 
 

DECLARAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 
 
 
 

 

Eu, ______________________________________________________________________, Identidade 

________________, CPF __________________, declaro para os devidos fins, que uma vez selecionado/a 

como aluno(a) do Mestrado em Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável, comprometo-me 

a dedicar-me exclusivamente às atividades acadêmicas durante todo o período de vigência do Curso. 

 

      ______________, _____________________ de 2017. 

              (cidade)                 (dia e mês)  

 

 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
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Anexo 5  
 

Universidade Federal do Pará/Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural  

EMBRAPA Amazônia Oriental 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRICULTURAS AMAZÔNICAS 

MESTRADO EM AGRICULTURAS FAMILIARES E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL  

(MAFDS) 

Área de Concentração: Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável  

 

EDITAL DE SELEÇÃO 2018 

 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA LEITURA 
 

 

 

MOREIRA, Edma Silva e HÉBETTE, Jean. Metamorfoses de um campesinato nos BaixoAmazonas e 

Baixo Xingu paraenses. In Diversidade do campesinato: expressões e categorias. Vol. I. Emília Pietrafesa 

Godoi, Marilda Aparecida de Menezes e Rosa Acevedo Marin (orgs). São Paulo: Editora UNESP; 

Brasília: NEAD, 2009, Pp. 187-208 

 

LIMA, Deborah; STEWARD, Angela; RICHERS, Bárbara Trautman. Trocas, experimentações e 

preferências: um estudo sobre a dinâmica da diversidade da mandioca no médio Solimões, Amazonas. 

Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Ciênc. Hum.,  Belém ,  v. 7, n. 2, p. 371-396,  ago.  2012.  Disponível 

em<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981- 

 

 

PLOEG, Jan Douwe Van Der .  As Dez qualidades  da Agricultura  Familiar.  Agriculturas: experiências 

em agroecologia;Cadernos de debate ; n.1. Rio de Janeiro: AS-PTA, 2014. Disponível em: 

http://www.bibliotecadigital.abong.org.br/handle/11465/374 

 

RAYNAUT, C. O desenvolvimento e as lógicas da mudança: a necessidade de uma abordagem 

holística. Desenvolvimento e Meio Ambiente, v.1, p.81-104, 1994. 

 

TOSETTO, Estevão Marcondes; CARDOSO, Irene Maria; FURTADO, Silvia Dantas Costa. A 

importância dos animais nas propriedades familiares rurais agroecológicas. Revista Brasileira de 

Agroecologia, [S.l.], v. 8, n. 3, dez. 2013. ISSN 1980-9735. Disponível em: <http://aba-

agroecologia.org.br/revistas/index.php/rbagroecologia/article/view/12847>. Acesso em: 19 jun. 2017. 

http://aba-agroecologia.org.br/revistas/index.php/rbagroecologia/article/view/12847
http://aba-agroecologia.org.br/revistas/index.php/rbagroecologia/article/view/12847
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Anexo 6  
 

Universidade Federal do Pará/Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural  

EMBRAPA Amazônia Oriental 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRICULTURAS AMAZÔNICAS 

MESTRADO EM AGRICULTURAS FAMILIARES E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL  (MAFDS) 

Área de Concentração: Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável  

 

EDITAL DE SELEÇÃO 2018 

 

 

 

LISTA DE PROFESSORES-PESQUISADORES COM DISPONIBILIDADE PARA ORIENTAÇÃO 

 

Professor/a Linha de 

Pesquisa 

Área de atuação Currículo Lattes Contatos 

Angela May Steward 1  Doutora em Etnobotânica pela City University of New York 

com pós-doutorado em Antropologia pela UFMG. Trabalha 

com comunidades tradicionais (ribeirinhas & quilombolas), 

indígenas e agricultores familiares com foco na Amazônia, 

abordando temos nos campos de Antropologia ambiental e 

Ecologia política, com destaque para as dinâmicas da 

agrobiodiversidade, práticas agrícolas e saberes locais, manejo 

de recursos naturais in unidades de conservação, relações de 

gênero e mudanças no meio rural contemporâneo.  

http://lattes.cnpq.br/61

23114287861055  

angelamay@ufpa.br 

(91) 3201-7913 

Dalva Maria da Mota – 

Embrapa Amazônia 

Oriental 

2 Doutora em Sociologia Rural pela UFPE com pós-doutorado 

em Antropologia pela University of Londres, Inglaterra. 

Trabalha com agricultores familiares no Nordeste paraense e 

com um grupo pertinente ao segmento das denominadas 

comunidades tradicionais no Nordeste e Norte do Brasil, as 

catadoras de mangaba. Os temas centrais de estudo são família, 

http://lattes.cnpq.br/41

29724001987611 

 

 

dalva.mota@embrapa.br 

(91)3204-1001 

mailto:angelamay@ufpa.br
http://lattes.cnpq.br/4129724001987611
http://lattes.cnpq.br/4129724001987611
mailto:dalva.mota@embrapa.br
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trabalho e sociabilidade. 

 

Flávio Bezerra Barros – 

NCADR/UFPA 

1 Doutor em Biologia da Conservação pela Universidade de 

Lisboa, Portugal. Trabalha com comunidades tradicionais 

(pescadores, agricultores, extrativistas, quilombolas, dentre 

outros), estudando a relação dessas comunidades com a 

agrobiodiversidade e os recursos naturais, abordando temas 

nos campos da Etnobiologia/Etnoecologia, do uso e gestão dos 

recursos naturais e dos conflitos socioambientais em unidades 

de conservação de uso sustentável. Realiza ainda pesquisa na 

área da Educação do Campo com foco nos saberes locais e 

práticas pedagógicas de educadores. 

http://lattes.cnpq.br/47

06140805254262 

 

 

flaviobb@ufpa.br 

(91) 3201-8010/7913 

Heribert Schmitz – 

IFCH/UFPA  

2 Doutor em Sociologia Rural pela Universidade Humboldt de 

Berlim, na Alemanha. É Pós-Doutor pelo Instituto de Estudos 

Latino-Americanos da Universidade Livre de Berlim. Trabalha 

há 30 anos com agricultura familiar, desenvolvendo pesquisas 

e ações de desenvolvimento nas áreas de ação coletiva 

(cooperativismo, gestão de bens comuns, movimentos sociais), 

conflitos sociais, extensão rural e participação. Desenvolve 

pesquisas no Norte e no Nordeste do Brasil sobre "povos e 

comunidades tradicionais" e conservação da biodiversidade.  

http://lattes.cnpq.br/69

95325935325969 

heri@zedat.fu-berlin.de (91) 

3201-7913 

Laura Angélica Ferreira 

Darnet – NCADR/UFPA 

1 Zootecnista graduada pela UFV, com Doutorado em 

Desenvolvimento Rural e Sistema de Criação pelo Institut 

National d´Agronomie Paris-Grignon, França. É professora 

associada da UFPA/NCADR e seu interesse de pesquisa é 

voltado para as seguintes temáticas na agricultura familiar: 

estudo das práticas e do processo de tomada de decisão; 

práticas, inovações e adaptação de sistemas de criação. 

http://lattes.cnpq.br/34

50720474559096 

laurange@ufpa.br (91) 3201-

8914 

Lívia de F. Navegantes 

Alves – NCADR/UFPA 

1 Doutora em Ecossistemas, pelo Centre International d’Etudes 

Supérieurs en Sciences Agronomiques de Montpellier, France. 

É professora do Núcleo de Ciências Agrárias e 

Desenvolvimento Rural da UFPA. As linhas de pesquisa em 

que tem atuado são: 1) Sustentabilidade dos sistemas de 

produção; 2) Práticas dos agricultores; 3) Ecossistemas de 

pastagens, especialmente enfocando os processos de 

http://lattes.cnpq.br/13

37509239539346 

lnavegantes@ufpa.br 

(91) 3201-7913 

http://lattes.cnpq.br/4706140805254262
http://lattes.cnpq.br/4706140805254262
mailto:flaviobb@ufpa.br
http://lattes/
mailto:heri@zedat.fu-berlin.de
mailto:laurange@ufpa.br
http://lattes.cnpq.br/1337509239539346
http://lattes.cnpq.br/1337509239539346
mailto:lnavegantes@ufpa.br
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degradação.   

Marc Piraux – 

CIRAD/França 

2 Possui doutorado em Agro-economia na Faculté des sciences 

agronomiques de Gembloux (2000). E pesquisador do Centre 

de Coopération Internationale en Recherche Agronomique 

pour le Développement (CIRAD) e atualmente é pesquisador e 

docente da Universidade Federal do Para, Belém/PA no 

Núcleo de Ciências agrárias e desenvolvimento rural e 

pesquisador visitante na Embrapa/Cpatu. Tem experiência na 

área de geografia, atuando principalmente nos seguintes temas: 

dinâmicas territoriais, políticas públicas, aprendizagem, 

processo de inovação, desenvolvimento territorial, processos 

de concertação e participação, governança, metodologia de 

acompanhamento de projetos e de metodologias participativas 

de planejamento para o desenvolvimento local e/ou territorial. 

Tem mais de 120 publicações nesses assuntos. Ele é o 

responsavel da plataforma em parceiria DP Amazônia 

(Embrapa, UFPA, Cirad). 

http://lattes.cnpq.br/36

90302287055789 

marcpiraux@uol.com.br 

 

Noemi Sakiara Miyasaka 

Porro – NCADR/UFPA 

2 Doutora em Antropologia Social pela University of Florida, 

USA, mestre em Conservação Tropical e Desenvolvimento e 

engenheira agrônoma. Atua principalmente nos seguintes 

temas: conhecimento tradicional, conflitos sociais, gestão de 

recursos naturais, Amazônia, desenvolvimento agrícola e 

florestal, gênero e geração, acordos empresa-comunidade e 

manejo florestal comunitário. 

http://lattes.cnpq.br/39

82338546545478 

noemi@ufpa.br 

(91) 3201-7913 

Osvaldo Ryohei Kato – 

Embrapa Amazônia 

Oriental 

1 Doutor em Agricultura Tropical pela Universitat Goettingen 

(1998), Alemanha. Tem experiência na área de Agronomia, 

com ênfase em Ciência do Solo. Atua principalmente nos 

seguintes temas: agricultura de corte-e-queima, cobertura do 

solo, preparação dos solos sem queima, dinâmicas do 

Nitrogênio, performance da produção agrícola, na Amazônia 

Oriental. 

http://lattes.cnpq.br/42

41891652832872 

osvaldo.kato@embrapa.br 

Otávio do Canto 1 Estudou Filosofia (1984-1986) e graduou em Geografia pela 

Universidade Federal do Pará - UFPA (1989); cursou 

Especialização Internacional em Política Científica e 

Tecnológica para a Amazônia no Núcleo de Altos Estudos 

http://lattes.cnpq.br/10

13147545099173 

docanto@ufpa.br 

mailto:marcpiraux@uol.com.br
http://lattes.cnpq.br/3982338546545478
http://lattes.cnpq.br/3982338546545478
mailto:noemi@ufpa.br
http://lattes.cnpq.br/4241891652832872
http://lattes.cnpq.br/4241891652832872
mailto:osvaldo.kato@embrapa.br
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Amazônicos - NAEA/UFPA (1989); Especialização em 

Ciências do Ambiente na Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais PUC/BH (1993); Mestrado em Geografia 

Agrária na Universidade de São Paulo USP (1998); estudou 

Ciências do Ambiente na Université du Québec à Montráal 

(2003-2004) e Doutorado em Desenvolvimento Rural no 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da 

Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul - PGDR/FCE/UFRGS (2012); Membro 

Vitalício do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP); 

Membro do Grupo Acadêmico Produção do Território e Meio 

Ambiente na Amazônia (GAPTA/UFPA). Desde 1993 é 

professor efetivo e a partir de 2016 PROFESSOR TITULAR 

da Universidade Federal do Pará. Atualmente é Prof. 

Permanente do Programa de Pós-Graduação em Gestão dos 

Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia do 

Núcleo de Meio Ambiente (PPGEDAM/NUMA/UFPA); Prof. 

da Faculdade de Geografia e Cartografia (FGC/UFPA) e Prof. 

da Escola de Aplicação. Tem experiência em Geografia da 

Amazônia, com ênfase em Populações; Conflitos 

Sóciombientais; Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Rural. 

Roberto Porro -  Embrapa 

Amazônia Oriental 

2 Possui graduação em Engenharia Agronomica pela Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (1984), mestrado em 

Conservação e Desenvolvimento pelo Centro de Estudos 

Latinoamericanos da Universidade da Flórida (1997) e 

doutorado em Antropologia Cultural pela Universidade da 

Flórida (2002). Entre 2003 e 2011 atuou como pesquisador 

senior do Centro Mundial Agroflorestal (World Agroforestry 

Centre, ICRAF), exercendo a coordenação regional do mesmo 

para a América Latina, assim como a Secretaria Executiva do 

Consórcio Iniciativa Amazônica para a Conservação e 

Utilização Racional de Recursos Naturais. A partir de 2012 

atua como pesquisador da Embrapa Amazonia Oriental, em 

Belém. Tem experiência na área de Antropologia Economica, 

http://lattes.cnpq.br/22

82097420081043 

roberto.porro@embrapa.br 
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com ênfase em campesinato e meio ambiente, principalmente 

nos temas uso da terra na Amazonia, estratificação economica, 

campesinato e agroextrativismo 

Sônia M. S. B. Magalhães 

Santos – NCADR/UFPA 

2 Doutora em Antropologia pela Universidade Federal do Pará e 

em Sociologia pela Université Paris 13 (2007). Atualmente é 

Professora Adjunta da Universidade Federal do Pará, vinculada 

ao Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural. 

Nesta Universidade, é também Professora do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Sociais (IFCH) e do Programa de Pós-

Graduação em Gestão dos Recursos Naturais e 

Desenvolvimento Local na Amazônia (NUMA). É 

pesquisadora colaboradora do Laboratório CERAL (Centre 

d’Etudes et de Recherches sur l’Action Locale) da 

Universidade Paris 13 (França). 

http://lattes.cnpq.br/21

36454393021407 

smag@ufpa.br 

(91) 3201-7913 

Walkymário de Paulo 

Lemos – Embrapa 

Amazônia Oriental 

1 Doutor em Entomologia pela Universidade Federal de Viçosa 

(UFV). Tem dedicado suas pesquisas nas áreas de 

Agroecologia e Entomologia Agrícola atuando, 

principalmente, com Manejo Integrado de Pragas de Cultivos 

Amazônicos (fruteiras e palmáceas), Controle Biológico de 

Insetos-Praga e Pesticidas.  

http://lattes.cnpq.br/68

41621785311887 

walkymario.lemos@embrapa.b

r 

(91) 3204-1107 

William Santos de Assis – 

NCADR/UFPA 

2 Doutor em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela 

UFRRJ. Pós-Doutor pelo PGDR/UFRGS. Desenvolve pesquisa 

em políticas públicas, desenvolvimento rural, desenvolvimento 

territorial e sociologia rural. 

http://lattes.cnpq.br/01

88412611746531 

williamassis@ufpa.br (91) 

3201-7913 
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