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EDITAL 01/2019 - PROCESSO DE SELEÇÃO PARA ALUNOS DE MESTRADO 2019 PARA O PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM REPRODUÇÃO ANIMAL NA AMAZÔNIA – RERPOAMAZON

1.

Das disposições gerias
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Reprodução Animal na Amazônia (ReproAmazon) – Área
de Concentração Reprodução Animais Domésticos e Silvestres, de co-responsabilidade das Universidade Federal do
Pará (UFPA) e Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), comunica que as inscrições do Processo de Seleção de
Candidatos para a Turma 2019 estarão abertas no período de 20 de Maio de 2019 à 19 de Junho de 2019, para um total
de 14 vagas, distribuídas entre os orientadores do curso.
1.1. Ressalta-se que os candidatos serão classificados de acordo com a disponibilidade de vagas de cada
Professor/Orientador conforme especificado no Anexo I.
1.2. Das Vagas ociosas. Os candidatos aprovados, porém não-classificados para a(s) vaga(s) do orientador pretendido,
poderão ser aproveitados por um dos demais orientadores indicados pelo candidato como segunda ou terceira opções,
caso estes orientadores possuam vagas ociosas oriundas da não aprovação de candidatos para os quais foi dada a carta
de aceite. Após o resultado final do processo seletivo, o orientador com vagas ociosas deverá manifestar interesse
formal junto à coordenação do ReproAmazon pelo aproveitamento de candidatos aprovados não-classificados. Em um
primeiro momento, haverá o ranqueamento entre os candidatos que tenham optado pelo seu nome como segunda
opção. Persistindo a vacância, haverá o ranquemaneto entre os candidatos que tenham optado pelo seu nome como
terceira opção. O critério de classificação adotado será EXCLUSIVAMENTE o ranqueamento baseado na nota final obtida
pelo candidato no processo de seleção.
2.

Das Inscrições
Poderão participar da seleção para o Curso de Mestrado em Reprodução Animal na Amazônia os graduados ou
graduandos nas áreas de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e áreas afins.
2.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, mediante o preenchimento do formulário eletrônico
“Formulário de Inscrição - Mestrado 2019 – ReproAmazon” disponível no endereço https://campuscastanhal.ufpa.br.
Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta, nem fora do período previsto neste Edital. Os candidatos
deverão anexar à sua inscrição online, cópia dos seguintes documentos, SOMENTE EM FORMATO PDF:
2.1.1. Documento de identificação (Carteira de identidade para Brasileiros, RNE ou Passaporte para estrangeiros);
Cadastro de Pessoa Física – CPF (os ESTRANGEIROS poderão entregar no momento da matrícula).
2.1.2. Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (não obrigatório para candidatos estrangeiros);
2.1.3. Comprovante de quitação com as obrigações militares, para candidatos do sexo masculino (não obrigatório para
candidatos estrangeiros);
2.1.4. Diploma de Graduação ou documento que comprove que o candidato está em condições de concluir a graduação
antes do período de matrícula na pós-graduação, ficando tal registro condicionado à comprovação de conclusão de
graduação (os ESTRANGEIROS, somente o Diploma com o registro do Consulado/Embaixada).
2.1.5. Carta de aceite assinada pelo orientador pretendido, ficando o mesmo responsável pela orientação, caso o
candidato seja aprovado na seleção. A carta de aceite deverá ser preparada seguindo o modelo proposto no Anexo II.
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2.1.6. O Curriculum vitae devidamente comprovado. Serão valorados apenas os itens com os devidos elementos
comprobatórios. O Curriculum vitae deverá ser elaborado na sequência dos itens estabelecidos no Anexo IV,
juntamente com os documentos comprobatórios em ordem cronológica decrescente (tudo em um único arquivo em
formato PDF). NÃO SERÃO AVALIADOS OS CURRÍCULOS QUE NÃO ATENDAM TODAS AS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. A NÃO
OBSERVÂNCIA PELO CANDIDATO DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NESTE ITEM ACARRETARÁ NO NÃO CÔMPUTO DOS
ITENS CURRICULARES RELACIONADOS.
2.1.7. Barema (Anexo IV deste edital) preenchido com a pontuação estimada pelo candidato no Curriculum vitae.
2.1.8. Cópia em PDF do Comprovante de recolhimento (pagamento) da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem
reais) via Guia de Recolhimento da União - GRU. Que deverá ser emitido no sítio: http://www.tesouro.fazenda.gov.br
Verificar tutorial de como emitir a GRU no site https://campuscastanhal.ufpa.br
2.2. No formulário, será solicitado ao candidato fazer a opção de um segundo e terceiro potencial orientador (além do
primeiro, que disponibilizou a carta de aceite obrigatória), desde que estejam ofertando vagas neste edital do
ReproAmazon. Esta escolha poderá ser levada em consideração para o preenchimento de vagas ociosas de acordo como
descrito no Item 1, subitem 1.2 deste edital.
2.3. Para o preenchimento dos formulários eletrônicos e anexação dos documentos, será necessário o uso ou a criação
de endereço eletrônico do “Gmail”.
2.4. Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição
2.4.1. Poderá requerer isenção do pagamento da taxa de inscrição os candidatos amparados pelo Decreto nº 6.593, de
2 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 3 de outubro de 2008, que, cumulativamente:
a) comprove inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), por meio de indicação
do Número de Identificação Social - NIS, conforme o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007;
b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.
2.4.2. Para solicitar a isenção de pagamento da taxa de inscrição, o(a) candidato(a) deverá, até o dia 27/05/2019,
preencher o formulário eletrônico para requerimento de isenção da taxa de inscrição para hipossuficientes (Formulário
Isenção Taxa Inscrição – ReproAmazon 2019; https://forms.gle/UwiKcKNNrXw4CRsb6), também disponível em
https://campuscastanhal.ufpa.br no qual deverá, obrigatoriamente anexar, em formato PDF:
a) o formulário de isenção de inscrição do Anexo V deste edital, devidamente preenchido informado o Número de
Identificação Social (NIS) do(a) próprio(a) candidato(a) no CadÚnico (com 11 dígitos);
b) cópia do comprovante do NIS;
2.4.3. Para isenção, os dados da inscrição no processo seletivo devem estar exatamente como estão registrados no
Cadastro Único. São verificadas as seguintes informações: nome completo do(a) candidato(a), Número de Identificação
Social (NIS), data de nascimento e nome completo da mãe.
2.4.4. Em consonância com o Decreto nº 6.593/2008, só será isento(a) o(a) candidato(a) que estiver com o seu NIS
regularizado junto a base do CadÚnico.
2.4.5. A divulgação do resultado de isenção, ocorrerá até o dia 31 de maio de 2019, às 17 horas, onde será divulgado
na página da UFPA Campus de castanhal (https://campuscastanhal.ufpa.br).
2.4.6. Caso o(a) candidato(a) seja contemplado(a) com a isenção, deverá realizar sua inscrição padrão conforme descrito
no item 2.1 deste edital (até o dia 19 de Junho de 2019), anexando todos os documentos solicitados sendo que no
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campo do formulário eletrônico onde seria anexado o comprovante de pagamento de inscrição, deverá ser anexado o
documento com o resultado dos pedidos de isenção.
2.4.7. Caso o(a) candidato(a) não seja contemplado(a) com a isenção, deverá realizar sua inscrição padrão conforme
descrito no item 2.1 deste edital, até o dia 19 de Junho de 2019.
3.

Da Seleção
A Seleção compreenderá duas etapas e obedecerá às disposições deste Edital.
• Primeira Etapa: Prova Teórica Escrita (Eliminatória e Classificatória; Peso 3) O candidato que obtiver nota
menor que seis (< 6,0) será eliminado.
•

Segunda Etapa: Análise do Curriculum Vitae documentado (Classificatória; Peso 2).
Média final = [Prova Escrita (x3) + Análise do Curriculum Vitae (x2)] / 5

3.1. Primeira Etapa: Prova Teórica Escrita (ELIMINATÓRIA)
3.1.1. A Prova Teórica constará de quarenta (40) questões objetivas de múltipla escolha sobre a área de atuação do
programa, elaboradas de acordo com a literatura recomendada neste Edital (Anexo III). Destas 40 questões o(a)
candidato(a) deverá escolher e responder apenas trinta (30) questões.
3.1.2. Os(as) candidatos(as) deverão comparecer no local de prova até as 8:45h, não sendo permitida a entrada no local
de prova após este horário. Para a realização da prova escrita será obrigatória a apresentação de DOCUMENTO OFICIAL
DE IDENTIDADE COM FOTO SEM O QUAL SERÃO DESCLASSIFICADO E IMPEDIDOS DE PARTICIPAR DA PROVA.
3.1.3. A prova teórica será realizada simultaneamente nas cidades de Belém e Castanhal, podendo o(a) condidato(a)
fazer a prova em qualquer uma das duas cidades.
3.1.4. Mediante solicitação previa e devidamente justificada, encaminhada junto à coordenação do ReproAmazon, a
prova escrita poderá ser realizada em outra cidade do Brasil ou mesmo fora do país, desde que haja um
professor/pesquisador de Instituição de Ensino/Pesquisa parceira na cidade indicada pelo(a) candidato(a), que se
comprometa em aplicar a prova no mesmo dia e horário estabelecidos acima.
3.2. Segunda Etapa: Análise do currículo
3.2.1. Somente participarão da etapa de análise do Curriculum vitae, os candidatos que atingirem a nota mínima igual
a seis (6,0) na prova escrita.
3.2.2. Na análise do Curriculum vitae serão pontuadas as atividades realizadas nos últimos cinco anos (2015 a 2019).
3.2.3. O Curriculum vitae será pontuado mediante a análise do barema que foi entregue preenchido pelo candidato(a)
no momento da sua inscrição.
3.2.5. Não serão consideradas eventuais modificações de pontuação após entrega dos currículos, em razão de
desatualização do Curriculum vitae fornecido no momento da inscrição.
3.2.6. Ao Curriculum vitae com maior pontuação será atribuída nota 10,0 (dez). Os demais serão calculados
proporcionalmente em função daquele de maior pontuação.
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4. Do Cronograma
Data
Das 9:00h do dia 20 de Maio de
2019 às 23:59h do dia 19 de
Junho de 2019
20 de Junho de 2019
Até as 23:59h do dia 24 de Junho
de 2019
25 de Junho de 2019
26 de Junho de 2019
26 de Junho de 2019 a partir das
16:00h
Até as 23:59h do dia 28 de Junho
de 2019
29 de junho de 2019
De 1 à 2 de Julho de 2019
3 de Julho 2019 a partir das
13:00h
Até 23:59h do dia 05 Julho de
2019
06 de Julho de 2019
Data a definir

Atividade/Ação
Inscrições mediante preenchimento do formulário eletrônico “Formulário de
Inscrição
Mestrado
2019
–
ReproAmazon”
(https://forms.gle/EmDavWFDmWhFjdpE8)
Resultado preliminar das inscrições homologadas.
Solicitação de recursos da homologação das inscrições por preenchimento de
formulário eletrônico “Formulário de Recurso Inscrição - Mestrado 2019 –
ReproAmazon” (https://forms.gle/AfVwPvjsHw16otaz5)
Resultado das análises dos recursos e resultado final das inscrições homologadas.
Divulgação (https://campuscastanhal.ufpa.br) e notificação por e-mail, dos locais
de prova em Belém e Castanhal.
Prova escrita.
Hora: das 09:00h às 12:00h
Resultado preliminar da prova escrita.
Solicitação recurso da Prova Escrita por preenchimento de formulário eletrônico
“Formulário de Recurso Prova Escrita - Mestrado 2019 – ReproAmazon”. O recurso
deverá
detalhar
os
pontos
considerados
insatisfatórios
(https://forms.gle/ZR7m2XoEpJwPzhQy5)
Resultado da análise dos recursos e resultado final da Prova Escrita.
Período de análise do Curriculum vitae. Somente para os(as) candidatos(as)
aprovados na Prova Escrita.
Resultado Preliminar da avaliação do Curriculum vitae
Solicitação de recursos da avaliação do Curriculum vitae por meio de
preenchimento de formulário eletrônico “Formulário de Recurso Currículo Mestrado 2019 – ReproAmazon”. O recurso deverá detalhar os pontos
considerados insatisfatórios (https://forms.gle/qJ8yZXvF3DVDSbZ39)
Resultado dos recursos da avaliação do Curriculum vitae e divulgação do Resultado
final da seleção de mestrado.
Matrícula dos candidatos(as) aprovados(as) de acordo com o calendário acadêmico
das IFESs associadas

LOCAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ETAPAS DE SELEÇÃO E DOS LINKS PARA OS FORMULÁRIOS
ELETRÔNICOS:
Site do campus de Castanhal da UFPA no endereço: https://campuscastanhal.ufpa.br
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5. Das Matrículas
5.1. Os selecionados para o Curso de Mestrado no ReproAmazon deverão se matricular no período a ser definido de
acordo com o calendário de cada IFESs associadas.
6. Das Disposições Gerais
6.1. O edital, seus anexos e possíveis erratas encontrar-se-ão disponíveis no site da UFPA Campus de Castanhal
(https://campuscastanhal.ufpa.br);
6.2. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação tácita das instruções e condições estabelecidas no
presente Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento;
6.3. O candidato deverá manter atualizado seu endereço postal e endereço eletrônico durante todo o prazo de validade
do processo seletivo.
6.4. Serão desclassificados aqueles candidatos que não realizarem uma das provas do Processo Seletivo.
6.5. O ReproAmazon não se compromete a conceder bolsas de estudos aos candidatos selecionados.
6.6. Serão considerados desistentes os candidatos que não comparecerem para efetuar a matrícula ou apresentarem
documentação incompleta.
6.7. Serão aceitas matrículas através de terceiros portadores de procuração autenticada em cartório.
6.8. Será de inteira responsabilidade do candidato a procura pelas informações referentes ao andamento do Processo
Seletivo.
6.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do ReproAmazon e instâncias superiores.
7. Das informações adicionais
Informações adicionais poderão ser obtidas na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Reprodução Animal na
Amazônia da Ufra-UFPA, situada no Setor da Zootecnia (Zootecnia Colina) do Instituto da Saúde e Produção Animal,
situada à Avenida Presidente Tancredo Neves, 2501, Terra Firma, Belém/PA e/ou pelo e-mail:
ppgreproamazon@gmail.com
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ANEXO I – DA DISPONIBILIDADE DE VAGAS
As vagas para o curso de MESTRADO estão divididas por docente, conforme tabela abaixo.
DOCENTE – ORIENTADOR
Linha de pesquisa:
1. Adriana Ribeiro Carneiro Folador
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/7533716053525477
Linhas de pesquisa: Genômica Comparativa. Expressão gênica de dados NGS ligados a reprodução animal
2. Bruno Moura Monteiro
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/9860171565827306
Linhas de pesquisa: Morfofisiologia da reprodução; Manipulação farmacológica para o controle do ciclo estral de bovinos
e bubalinos.
3. Ednaldo da Silva Filho
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/3610890162598116
Linhas de pesquisa: Genética e Biologia Molecular aplicada a reprodução animal
4 Haroldo Francisco Lobato Ribeiro
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/1614582293203770
Linhas de pesquisa: Congelação de sêmen de bubalinos. Adaptação de novas biotecnologia na reprodução de búfalos.
Estudo do controle do ciclo estral, gestação, parto e puerpério em búfalas
5 José Diomedes Barbosa Neto
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/1516707357889557
Linhas de pesquisa: Doenças metabólicas e carenciais. Fisiopatologia da nutrição ligada a reprodução.
6 Moysés dos Santos Miranda
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/3354029928888919
Linhas de pesquisa: Biotecnologias da Reprodução. Biologia células tronco aplicadas a reprodução.
7 Otávio Mitio Ohashi
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/5547874183666459
Linhas de pesquisa: Biotecnologia Em Reprodução Animal. Reprodução de animais silvestres. Ginecologia e Andrologia
Animal. Fisiopatologia da Reprodução Animal. Reprodução Animal.
8 Patrícia Neiva Coelho Schneider
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/9584217233879031
Linhas de pesquisa: Embriologia. Genética Animal. Citologia e Biologia Celular. Biologia Geral.
9 Pedro Paulo Maia Teixeira
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/8807940650929492
Linhas de pesquisa: Obstetrícia Animal. Reprodução Animal. Videolaparoscopia
10 Regiane Rodrigues dos Santos
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/0500967766886604
Linhas de pesquisa: Biotecnologia da reprodução de animais silvestres
11 Rinaldo Batista Viana
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/7919022855581617
Linhas de pesquisa: Doenças da reprodução de fêmeas ruminantes; Doenças do período de transição de vacas leiteiras;
Peri e neonatologia de bezerros bovinos e bubalinos; Inseminação artificial em tempo fixo de bovinos e bubalinos;
Andrologia de bovinos e bubalinos.
12 Sebastião Tavares Rolim Filho
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/6912839982902273
Linhas de pesquisa: Reprodução Animal, Controle artificial do ciclo reprodutivo de bovinos e bubalinos, Inseminação
artificial de Bovinos e Bubalinos
13 Sheyla Farhayldes Souza Domingues
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/2794753357251149
Linhas de pesquisa: Biotecnologia de Reprodução em Animais Silvestres. Fisiopatologia da Reprodução, Ginecologia e
Obstetrícia de Primatas Neotropicais (Cebus apella). Biotécnicas de Reprodução em Primatas Neotropicais. Reprodução
Assistida de Carnívoros.
TOTAL

NÚMERO
DE VAGAS
1

1

1

1

1
1

1

1
1
1

1

1

2

14
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ANEXO II - CARTA DE ACEITE DA ORIENTAÇÃO

Eu,

Professor

(a)

Doutor

_________________________,

(a)

___________________________________________________________,
comprometo-me

com

a

orientação

do

(a)

CPF

estudante

______________________________________________________________, candidato (a) ao curso de Mestrado em
Reprodução Animal na Amazônia, caso este (a) venha a ser aprovado (a) no EDITAL 01/2019, PARA O PROCESSO DE
SELEÇÃO PARA ALUNOS DE MESTRADO 2019

_________________, ___ de _____________ de 2019.

_________________________________
Assinatura do orientador(a)
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ANEXO III – DA BIBLIOGRAFIA PARA PROVA TEORICA
1. Aspectos uterinos, foliculares e seminais que afetam a IATF em vacas de corte no período pós-parto.
Rev. Bras. Reprod. Anim., Belo Horizonte, v.42, n.3-4, p.77-89, jul./dez. 2018. Disponível em: www.cbra.org.br
2. Uso de bancos somáticos visando a clonagem por transferência nuclear na conservação de mamíferos silvestres –
uma revisão.
Rev. Bras. Reprod. Anim., Belo Horizonte, v.42, n.3-4, p.104-108, jul./dez. 2018. Disponível em www.cbra.org.br
3. Conservação de germoplasma de mamíferos silvestres da fauna brasileira visando a implantação de biobancos.
Rev. Bras. Reprod. Anim., Belo Horizonte, v.42, n.3-4, p.120-124, jul./dez. 2018. Disponível em www.cbra.org.br
4. Aspectos da fisiologia reprodutiva da cadela.
Rev. Bras. Reprod. Anim., Belo Horizonte, v.42, n.3-4, p.135-140, jul./dez. 2018. Disponível em www.cbra.org.br
5. Avanços, aplicações, limitações e perspectivas da tecnologia do ovário artificial de ruminantes.
Rev. Bras. Reprod. Anim., Belo Horizonte, v.42, n.3-4, p.152-157, jul./dez. 2018. Disponível em www.cbra.org.br
6. A importância dos estudos transcriptômicos de gametas e embriões para o avanço e consolidação da Produção In
Vitro de Embriões (PIVE) em bubalinos na Amazônia.
Rev. Bras. Reprod. Anim., Belo Horizonte, v.42, n.3-4, p.188-195, jul./dez. 2018. Disponível em www.cbra.org.br
7. Manipulation of Follicle Development to Ensure Optimal Oocyte Quality and Conception Rates in Cattle
Reproduction Domestic Animals 47 (Suppl. 4), 134–141 (2012).
8. Control of Buffalo Follicular Dynamics for Artificial Insemination, Superovulation and In Vitro Embryo Production.
Buffalo Bulletin 2013 Vol.32 (Special Issue 1): 160-176.
9 - Reproductive cycles in Bos indicus cattle.
Animal Reproduction Science 124 (2011) 244–250.
10 - Revisão das técnicas de biologia molecular aplicadas no diagnóstico genético pré-implantacional e uma reflexão
ética.
Reprod Clim 2017; 32(1): 7-14.
11 – Laparoscopic ovum collection in sheep: Gross and microscopic evaluation of the ovary and influence on ooctye
production.
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ANEXO IV – BAREMA PARA PONTUAÇÃO E ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE
Atividades
Valor
Quantidade de itens
1- ATUAÇÃO ACADÊMICA E CIENTÍFICA (Máximo de 75 pontos)
1.1. Títulos
Especialização (mínimo 360h por especialização)
1
Máximo de 1
Residência (mínimo 1760h) /Ano
1
Máximo de 1
1.2. Atividades
Apoio técnico de nível superior com bolsa (com
0,3
Máximo de 10
declaração oficial da instituição financiadora)/semestre
(920 horas)
Iniciação científica (com declaração oficial da instituição
0,25
Máximo de 10
de ensino)/semestre (460 horas)
Monitoria em disciplina na graduação (com declaração
0,1
Máximo de 10
oficial da instituição de ensino)/semestre (460 horas)
Bolsista de extensão (com declaração oficial da
0,1
Máximo de 10
instituição de ensino)/semestre (460 horas)
Palestrante em evento científico internacional
0,5
Máximo de 5
Palestrante em evento científico nacional
0,25
Máximo de 5
Palestrante em evento científico regional
0,1
Máximo de 5
Participação em evento científico nacional
0,03
Participação em evento científico regional
0,01
Participação em projeto de pesquisa com financiamento
0,5
Máximo de 4
por Instituição/Fundação externa
1.3. Produção Bibliográfica
Artigos Publicados ou no prelo
Artigo completo em periódico A1
10
Artigo completo em periódico A2
8,5
Artigo completo em periódico B1
7
Artigo completo em periódico B2
5,5
Artigo completo em periódico B3
4
Artigo completo em periódico B4
2,5
Artigo completo em periódico B5
1
Outras produções
Autoria de livro especializado
5
Máximo de 2
Autoria de capítulo de livro especializado
1
Máximo de 5
2 – ATIVIDADES PROFISSIONAIS (Máximo de 20 pontos)
2.1 – Atividades de Ensino
Atividades presenciais de magistério no ensino
2
Máximo de 4
superior/a cada 120 horas
Atividades presenciais de magistério no ensino médio
1
Máximo de 4
ou técnico/ a cada 120 horas
Orientação de monografia de especialização/residência
1
Máximo de 5
Orientação de trabalho de Iniciação Científica/ plano de
0,8
Máximo de 5
trabalho
Orientação de monografia de trabalho de conclusão de
0,4
Máximo de 5
curso de graduação/por trabalho
3-ATIVIDADES COMPLEMENTARES (Máximo de 5 pontos)

Total
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Prêmios científicos
Ministrante de cursos (mínimo 12 horas/curso)

0,5
0,5

Participação como ouvinte em cursos (mínimo 12
horas/curso)

0,1

Participação em bancas de monografia de
especialização/residência

0,5

Participação em bancas de trabalho de conclusão de
curso de graduação

0,3

Prêmios científicos
Ministrante de cursos
(mínimo 12 horas/curso)
Participação como ouvinte
em cursos (mínimo 12
horas/curso)
Participação em bancas de
monografia de
especialização/residência
Participação em bancas de
trabalho de conclusão de
curso de graduação

TOTAL GERAL
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ANEXO V – FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA HIPOSSUFICIENTES
À Comissão Examinadora do ReproAmazon,
Nos termos do EDITAL 01/2018 de 20 Maio de 2019 de seleção de Mestrado do ReproAmazon, requeiro a isenção do
pagamento da taxa de inscrição:
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:
NOME COMPLETO DO CANDIDATO: _____________________________________________________
NIS: __________________________
DATA DE NASCIMENTO: _____/_____/_____
RG: _____________________ EXPEDIÇÃO:_____/_____/_____ ÓRGÃO
EXPEDIDOR:_______________ CPF: _____.______._____-____
NOME DA MÃE:_______________________________________________________________________
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
*Não serão acatados pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos que não comprovem sua
condição de hipossuficiente financeiramente.
*Somente o preenchimento da solicitação de Isenção não implica na efetivação da inscrição. O candidato requerente
deverá apresentar todos os documentos que comprovem sua condição de hipossuficiente, bem como deverá apresentar
todos os documentos exigidos no item 2.4 do Edital 01/2019 de 20 de Maio de 2019 do ReproAmazon.
DECLARAÇÃO
Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de inscrição do Processo Seletivo do
edital de Mestrado do ReproAmazon, que sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal no
6.135, de 26 de junho de 2007.
Declaro ser inscrito(a) no Cadastro Único para Programas Sociais do(s) Governo(s).
Declaro que apresento condição de Hipossuficiência Financeira e que atendo ao estabelecido no EDITAL 01/2019 de 20
de Maio de 2019 de Mestrado do ReproAmazon, em especial ao item que se refere à ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO;
Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações apresentadas é de minha inteira
responsabilidade, podendo a Comissão Avaliadora do Processo de Seleção para Curso de Mestrado, em caso de fraude,
omissão, falsificação, declaração inidônea, ou qualquer outro tipo de irregularidade, proceder ao cancelamento da
inscrição e automaticamente a eliminação do Processo, podendo adotar medidas legais contra minha pessoa, inclusive
as de natureza criminal, aplicando, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto no 83.936, de 6 de
setembro de 1979.
Belém, ____ de ______________ de 20____.
Assinatura do(a) Candidato(a): _________________________________________________________
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