
 
 
 
 
 

 

ADITIVO AO EDITAL 01/2016. SELEÇÃO 2017 
 

O Colegiado do Curso de Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente da 

Associação Plena em Rede das Instituições: Universidade Federal do Piauí (UFPI); 

Universidade Federal do Ceará (UFC); Universidade Federal do Rio  Grande do Norte 

(UFRN); Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE); Fundação Universidade Federal de Sergipe (FUFS) e 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), faz saber que no período de 23/11 a 

26/12/2016 estarão abertas, no PRODEMA/UFPB, as inscrições para a seleção de 

candidatos para o preenchimento de até 11vagas. É obrigatório que os candidatos 

indiquem um orientador credenciado no PRODEMA/UFPB que, em caso de 

aprovação, esteja de acordo com o projeto proposto. É obrigatória a apresentação no 

ato da inscrição de um Pré-Projeto que se enquadre em uma das seguintes linhas de 

pesquisa: 

 Área de Concentração: Desenvolvimento e Meio Ambiente 

 Linhas de Pesquisa: 

a) Planejamento e Gestão de Zonas Semiáridas e Ecossistemas Limítrofes; 

b) Ordenamento Territorial e Gestão de Conflitos nos Ambientes Costeiros. 

 

Esse ADITIVO se fez necessário em virtude da obrigatoriedade da ufpb em 

destinar vagas para cotistas de acordo com determinação das resolução 

consepe/ufpb n. 58/2016. 

 

1 - Número de vagas oferecidas: 11 (onze), sendo 20% reservada para cotas. Para o 

Programa NÃO é obrigatório o preenchimento de todas as vagas da seleção. 

 

1.1.1 Do total de vagas oferecidas, 20% serão destinadas a candidatos autodeclarados ou 

oriundos da população negra, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e 

pessoas com deficiência, segundo a Resolução CONSEPE/UFPB n. 58/2016. A 

concorrência dos cotistas será realizada apenas entre candidatos cotistas. 

1.1.2 Do total de vagas oferecidas, 02 (duas) vagas serão destinadas a concorrência 

exclusiva de docentes da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), buscando assim 

colaborar na qualificação dos servidores desta Universidade, atendendo a solicitações da 

Reitoria da UFPB, a qual vem buscando qualificar seus servidores. A concorrência dos 

docentes será realizada apenas entre candidatos docentes da UFPB. 

1.1.3 As demais vagas serão de ampla concorrência.  

1.1.4 Na ausência de candidatos e/ou na situação de não serem aprovados, as vagas 

destinadas aos cotistas e docentes da UFPB poderão ser remanejadas para a ampla 

concorrência.   
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2 – Inscrições: As inscrições poderão ser realizadas no período de 17 a 20 de janeiro de 

2017 na Secretaria do Programa, das 08:00 às 12:00h ou pelos Correios, via Sedex, 

obrigatoriamente acompanhadas de Aviso de Recebimento (AR), com data de 

postagem limite no dia 20/01. Período do Processo Seletivo: de 30 de janeiro a 23 de 

fevereiro de 2017. Matrículas: 09 e 10 de março de 2017.  

 

3 - Etapas da seleção dos candidatos: 

 

a) Lançamento do edital – 23/11/2016. 

b) Impugnação do edital – até o dia 23/12/2016. 

c) Inscrições de 17 a 20/01/2017 das 08:00 às 12:00h. As inscrições poderão ser 

realizadas pelos correios, sendo a data limite para postagem o dia 20/01/2017. 

d) Homologação das inscrições - 25/01/2017 a partir das 18:00h. 

e) Reconsideração quanto ao indeferimento de inscrição: O pedido de reconsideração 

deverá ser feito diretamente na Secretaria do Curso das 08:00h às 12:00h dos dias 26 e 

27/01/2017 ou por via eletrônica das 18:00h do dia 25/01/2017 às 12:00h do dia 

27/01/2017, no e-mail prodemaufpb@gmail.com com cópia para rlucena@dse.ufpb.br 

(presidente da comissão). 

f) Publicação reconsideração da homologação das inscrições – 27/01/2017 a partir das 

18:00h 

 

4 - Calendário 

Etapa Datas 

Publicação do Edital: 23/11/2016 

Impugnação do edital: 23/12/2016 

Inscrição: 17 a 20/01/2017 

Etapa 1
a
 - Homologação das Inscrições: 25/01/2017 

Recurso da Etapa 1 
a
:  25, 26 e 27/01/2017, até às 18:00 h 

Resultado do Recurso: 27/01/2017, a partir de 18:00 h 

Etapa  2
a
   -  Avaliação  do  Projeto  de 30 e 31/01/2017 e 01 e 02/02/2017 

Pesquisa:  

Etapa 2ª - Prova de Línguas: 03/02/2017 (Inglês: 9:30 às 11:30 e 
 Francês,   Espanhol,   Alemão   ou 

 Italiano: 15:00 às 17:00) 

Resultado da 2
a
 Etapa: 07/02/2017, a partir das 18:00 

Recurso: 08 e 09/02/2017 até às 18:00 h 

Resultado do Recurso: 10/02/2017, a partir de 18:00 h 

Etapa  3
a
  –  Apresentação  do  Projeto  e 13 a 16/02/2017 

Análise do Currículo:  

Resultado da 3 
a
 Etapa: 17/02/2017 a partir das 18:00 

Recurso:  20 e 21/02/2017, até às 12:00 

Resultado do Recurso: 22/02/2017, a partir de 18:00 

Resultado Final: 23/02/2017 
Matrículas dos aprovados e classificados 09 e 10/03/2017 

 

Prof. Dr. Reinaldo Farias Paiva de Lucena 

Coordenador Geral em Exercício. PRODEMA/UFPB  


