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CURSO DE DOUTORADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE, 

ASSOCIAÇÃO PLENA EM REDE 

 

Edital de Retificação N° 02, de 04 de outubro de 2022, ao Edital 
02/2022 do Curso de Doutorado em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, Associação Plena em Rede 
 

O Colegiado do Curso de Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Associação Plena 

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

(UFC); Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA); Universidade Federal do Rio Grande 

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

Pernambuco (UFPE); Fundação Universidade Federal de Sergipe (UFS), e Universidade Estadual 

de Santa Cruz (UESC), torna público este edital que traz correções aos seguintes itens: 

 

 

No Item 1.1, onde se lê: 

Serão ofertadas um total de 76 (setenta e seis) vagas para o Curso de 

Doutorado conforme discriminado na Relação das Vagas, Linhas e Sublinhas 

de Pesquisa por IES, em anexo deste edital. 

 

A redação correta que deverá ser considerada é: 

Serão ofertadas um total de 78 (setenta e oito) vagas para o Curso de 

Doutorado conforme discriminado na Relação das Vagas, Linhas e Sublinhas 

de Pesquisa por IES, em anexo deste edital. 

 

 

No Item 2.1, onde se lê: 

A solicitação de inscrição ocorrerá no período de 27 de outubro a 06 de 

novembro de 2022. 

 

A redação correta que deverá ser considerada é: 
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2.1 A solicitação de inscrição ocorrerá no período de 27 de outubro a 06 de 

novembro de 2022. 

2.1.1 Exclusivamente para a UFC, por exigência legal, a solicitação de inscrição 

ocorrerá no período de 21 de outubro a 06 de novembro de 2022 

 

 

No Item 2.6.2 onde se lê: 

Para realizar este pedido, faz-se necessária a entrega, juntamente com os 

demais documentos exigidos, de declaração de conclusão ou de provável 

concluinte, com a data prevista para a defesa da dissertação do mestrado, 

emitida pela instituição e assinada pelo coordenador do curso. 

 

A redação correta que deverá ser considerada é: 

Para realizar este pedido, faz-se necessária a entrega, juntamente com os 

demais documentos exigidos, de declaração de conclusão ou de provável 

concluinte, com a data prevista para a defesa da dissertação do mestrado, 

emitida pela instituição e assinada pelo coordenador do curso. A data prevista 

para a defesa da dissertação do mestrado deve ocorrer antes do período de 

matrícula da IES para a qual o(a) candidato(a) solicita inscrição. 

 

 

No Item 3.1.4 deverá considerar-se adicionado o Item 3.1.4.3 cuja redação segue: 

3.1.4.3. Os projetos de pesquisa dos candidatos inscritos na UFC receberão 

um código numérico de forma a não permitir a identificação pelos componentes 

da banca examinadora, impondo-se a desclassificação do candidato que assinar 

ou inserir qualquer marca ou sinal que permita sua identificação. 

 

 

No Item 4.1 deverá considerar-se adicionado o Item 4.1.2 cuja redação segue: 

4.1.2. Na UFC a relação nominal dos componentes da comissão 

responsável pela seleção dos candidatos será divulgada no site do PRODEMA 

em até 48 horas antes do início do processo seletivo, período no qual serão 

recebidas eventuais impugnações. 

 

 



Edital 02/2022 – Seleção Turma 2023, DDMA 

Página 3 de 5 

 

No ANEXO I “RELAÇÃO DAS VAGAS, LINHAS E SUBLINHAS DE PESQUISA POR IES”, onde se 

lê: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB 

Até 10 (dez) vagas, das quais 02 (duas) vagas serão destinadas à cota de acordo com a Resolução 

CONSEPE nº 58/2016 (populações tradicionais e indígenas, cota racial e portadores de necessidades 

especiais); e 08 (oito) vagas para ampla concorrência. 

Linha de Pesquisa: Relações Sociedade Natureza e Sustentabilidade 

No de Vagas Sublinha da Pesquisa 

01 Estudo etnobotânico da família Cactaceae no Pantanal, Mato Grosso do Sul, Brasil 

01 História Ambiental da Mata Atlântica 

01 Modelagem ambiental no semiárido brasileiro 

01 Sustentabilidade na agricultura e inovação 

01 Utilização de recursos costeiros e marinhos - Macroalgas 

Linha de Pesquisa: Planejamento, Gestão e Políticas Socioambientais 

No de Vagas Sublinha da Pesquisa 

01 Planejamento e Gestão Ambiental em áreas urbanas 

01 Planejamento e Gestão Ambiental em zonas úmidas, subúmidas e semiáridas 

01 
Uso e governança de recursos renováveis e/ou recursos internos na lógica de 

serviços no PNAE 

Linha de Pesquisa: Tecnologias para o desenvolvimento sustentável 

No de Vagas Sublinha da Pesquisa 

01 Biocombustíveis (biodiesel, bioetanol) ou materiais lignocelulosicos 

01 
Biocombustíveis (Diesel verde ou Bioquerosene), bioprodutos ou radiação UVC-

distante para desinfecção 

 

A redação correta que deverá ser considerada é: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB 

Até 10 (dez) vagas, das quais 02 (duas) vagas serão destinadas à cota de acordo com a Resolução 

CONSEPE nº 58/2016 (populações tradicionais e indígenas, cota racial e portadores de necessidades 

especiais); e 08 (oito) vagas para ampla concorrência. 

Linha de Pesquisa: Relações Sociedade Natureza e Sustentabilidade 

No de Vagas Sublinha da Pesquisa 

01 Estudo etnobotânico da família Cactaceae no Pantanal, Mato Grosso do Sul, Brasil 

01 História Ambiental da Mata Atlântica 

01 Modelagem ambiental no semiárido brasileiro (cota) 

01 Sustentabilidade na agricultura e inovação 

01 Utilização de recursos costeiros e marinhos - Macroalgas 

Linha de Pesquisa: Planejamento, Gestão e Políticas Socioambientais 

No de Vagas Sublinha da Pesquisa 

01 Planejamento e Gestão Ambiental em áreas urbanas 

01 Planejamento e Gestão Ambiental em zonas úmidas, subúmidas e semiáridas (cota) 

01 
Uso e governança de recursos renováveis e/ou recursos internos na lógica de 

serviços no PNAE 

Linha de Pesquisa: Tecnologias para o desenvolvimento sustentável 

No de Vagas Sublinha da Pesquisa 

01 Biocombustíveis (biodiesel, bioetanol) ou materiais lignocelulosicos 

01 
Biocombustíveis (Diesel verde ou Bioquerosene), bioprodutos ou radiação UVC-

distante para desinfecção 
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No ANEXO I “RELAÇÃO DAS VAGAS, LINHAS E SUBLINHAS DE PESQUISA POR IES”, onde se 

lê: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

Até 08 (oito) vagas, das quais até 05 (cinco) vagas serão destinadas à ampla concorrência; até 

01 (uma) vaga é destinada para capacitação interna de servidores efetivos ativos da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte UFRN em atendimento ao Programa de Qualificação Institucional da 

UFRN- PQI; até 01 (uma) vaga é destinada ao atendimento de pessoas pretas, pardas ou indígenas 

(PPI) segundo os termos da Resolução 047/2020 e da Resolução 008/2022;e, até 01 (uma) vaga 

serão destinadas à pessoas com deficiência (PD), segundo os termos do Decreto Federal nº 3.298, de 

20 de dezembro de 1999, pessoas com transtorno do espectro autista ou outras necessidades 

específicas segundo os termos da Resolução 047/2020 – CONSEPE, de 08 de setembro de 2020 e 

conforme a Resolução 008/2022 de 21 de junho de 2022. 

Linha de Pesquisa: Relações Sociedade Natureza e Sustentabilidade 

Sublinha da Pesquisa 

Caraterização da qualidade ambiental e vinculação com a ocorrência de doenças negligenciadas 

Ecologia aplicada às macroalgas - bases para preservação racional e uso sustentável dos recursos 

costeiros 

Geoquímica Ambiental 

Gestão de Recursos pesqueiros, meio ambiente e sustentabilidade 

Ocorrência e impacto ambiental de poluentes emergentes em distintas matrizes ambientais 

Linha de Pesquisa: Planejamento, Gestão e Políticas Socioambientais 

Sublinha da Pesquisa 

Indicadores de Sustentabilidade na gestão de recursos hídricos 

Políticas e Planejamento Urbano a partir da utilização de indicadores de sustentabilidade urbana 

Linha de Pesquisa: Tecnologias para o desenvolvimento sustentável 

Sublinha da Pesquisa 

Tecnologias para energias renováveis 

 
A redação correta que deverá ser considerada é: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

Até 09 (nove) vagas, das quais até 06 (seis) vagas serão destinadas à ampla concorrência; até 

01 (uma) vaga é destinada para capacitação interna de servidores efetivos ativos da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte UFRN em atendimento ao Programa de Qualificação Institucional da 

UFRN- PQI; até 01 (uma) vaga é destinada ao atendimento de pessoas pretas, pardas ou indígenas 

(PPI) segundo os termos da Resolução 047/2020 e da Resolução 008/2022;e, até 01 (uma) vaga 

serão destinadas à pessoas com deficiência (PD), segundo os termos do Decreto Federal nº 3.298, de 

20 de dezembro de 1999, pessoas com transtorno do espectro autista ou outras necessidades 

específicas segundo os termos da Resolução 047/2020 – CONSEPE, de 08 de setembro de 2020 e 

conforme a Resolução 008/2022 de 21 de junho de 2022. 

Linha de Pesquisa: Relações Sociedade Natureza e Sustentabilidade 

Sublinha da Pesquisa 

Caraterização da qualidade ambiental e vinculação com a ocorrência de doenças negligenciadas 

Ecologia aplicada às macroalgas - bases para preservação racional e uso sustentável dos recursos 

costeiros 

Geoquímica Ambiental 

Gestão de Recursos pesqueiros, meio ambiente e sustentabilidade 

Ocorrência e impacto ambiental de poluentes emergentes em distintas matrizes ambientais 

Linha de Pesquisa: Planejamento, Gestão e Políticas Socioambientais 

Sublinha da Pesquisa 

Indicadores de Sustentabilidade na gestão de recursos hídricos 

Políticas e Planejamento Urbano a partir da utilização de indicadores de sustentabilidade urbana 

Gestão de áreas protegidas, Avaliação e valoração de serviços ecossistêmicos; Fitogeografia; Gestão 

de áreas úmidas; Paisagem e Energias renováveis 

Linha de Pesquisa: Tecnologias para o desenvolvimento sustentável 

Sublinha da Pesquisa 

Tecnologias para energias renováveis 
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No ANEXO I “RELAÇÃO DAS VAGAS, LINHAS E SUBLINHAS DE PESQUISA POR IES”, onde se 
lê: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 

Até 14 (quatorze) vagas, das quais 01 (uma) destinada à servidor da UFPE. 

Linha de Pesquisa: Relações Sociedade Natureza e Sustentabilidade 

No de Vagas Sublinha da Pesquisa 

01 Governança na gestão do Turismo sustentável e do território em áreas protegidas 

02 
Impactos ambientais na vegetação, percepção das comunidades locais e utilização 

sustentável da vegetação 

03 Pesquisa requalificação urbanística 

01 Saúde e Meio Ambiente 

Linha de Pesquisa: Planejamento, Gestão e Políticas Socioambientais 

No de Vagas Sublinha da Pesquisa 

01 Qualidade da água 

01 Gestão de Ecossistemas 

01 Causas e consequências da perda da biodiversidade 

Linha de Pesquisa: Tecnologias para o desenvolvimento sustentável 

No de Vagas Sublinha da Pesquisa 

03 Modelagem de sistemas ambientais 

01 Sensoriamento remoto e meio ambiente 

 

A redação correta que deverá ser considerada é: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 

Até 15 (quinze) vagas, das quais 01 (uma) destinada à servidor da UFPE. 

Linha de Pesquisa: Relações Sociedade Natureza e Sustentabilidade 

No de Vagas Sublinha da Pesquisa 

01 Governança na gestão do Turismo sustentável e do território em áreas protegidas 

02 
Impactos ambientais na vegetação, percepção das comunidades locais e utilização 

sustentável da vegetação 

03 Pesquisa requalificação urbanística 

01 Saúde e Meio Ambiente 

Linha de Pesquisa: Planejamento, Gestão e Políticas Socioambientais 

No de Vagas Sublinha da Pesquisa 

01 Qualidade da água 

01 Gestão de Ecossistemas 

01 Causas e consequências da perda da biodiversidade 

Linha de Pesquisa: Tecnologias para o desenvolvimento sustentável 

No de Vagas Sublinha da Pesquisa 

03 Modelagem de sistemas ambientais 

01 Sensoriamento remoto e meio ambiente 

02 Manejo e Conservação do solo 

 

Permanecem inalterados todos os demais itens constantes no Edital. 

 

Natal-RN, 04 de outubro de 2022. 

 
Profa. Dra. Viviane Souza do Amaral 

Coordenadora do Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente em Associação Plena em 

Rede 


