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EDITAL N° 02/2018 – PROCESSO SELETIVO PARA DOUTORADO 

 

A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE ALIMENTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais 

e estatutárias, comunica que a partir da data de divulgação até o preenchimento das 

vagas, das 9 às 14h, de Segunda-feira a Sexta-feira, estão abertas as inscrições ao 

processo de seleção para candidatos ao Doutorado Acadêmico em Ciência, Tecnologia e 

Engenharia de Alimentos do PPGCTA, Campus Belém. 

 

1. DOS REQUISITOS 

1.1. Poderá se inscrever neste Edital qualquer candidato na área do Programa de Pós-
Graduação (Ciência de Alimentos ou Tecnologia de Alimentos ou Engenharia de 
Alimentos) ou áreas afins; 

1.2. A realização da inscrição implica irrestrita aceitação, por parte do candidato, dos termos 
definidos neste edital. 

Parágrafo Único: A inscrição de candidato, concluinte de Curso de Mestrado, poderá ser 

acatada, condicionalmente, devendo o mesmo, caso aprovado na seleção, apresentar, no ato 

da matrícula, documento comprobatório de conclusão do Curso de Mestrado. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições poderão ser realizadas diretamente na Secretaria do PPGCTA ou por 
correio, caso o candidato resida fora da Região Metropolitana de Belém-PA. 

2.2. No processo seletivo para o Doutorado do PPGCTA é vedada a cobrança de taxa de 
inscrição ao candidato. 

2.3. Será permitida a inscrição de candidato por meio de procuração, reconhecida em cartório, 
mediante entrega do respectivo documento, acompanhado de cópia do documento de 
identificação do procurador, com foto; além dos documentos exigidos para a inscrição. 

2.4. O candidato inscrito por procuração assume integral responsabilidade pelas informações 
prestadas por seu procurador, no formulário de inscrição, arcando com as consequências 
de eventuais erros por ele cometidos. 

2.5. Não haverá, em qualquer hipótese, inscrição condicional ou aceitação de documentação 
incompleta, bem como não será permitida a inclusão de documentos após a inscrição do 
candidato. 

2.6. O candidato que, no pedido de inscrição ao processo seletivo declarar-se Pessoa com 
Deficiência (PD) deverá informar o tipo de atendimento compatível com a sua deficiência 
para a realização de sua prova. 
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3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

3.1. Os seguintes documentos são indispensáveis para inscrição: 

 Formulário de inscrição devidamente preenchido (disponível no site 
http://www.ppgcta.propesp.ufpa.br ou na Secretaria do PPGCTA) (Anexo I); 

 Cópia da carteira de identidade e do CPF, se brasileiro, ou do passaporte válido, se 
estrangeiro; 

 Cópia do título de eleitor e comprovante de comparecimento à última eleição, se brasileiro; 

 Cópia do diploma, Certificado ou Atestado de conclusão de Mestrado de Instituição 
reconhecida pela CAPES; 

 O candidato que ainda esteja em fase de conclusão do Mestrado deverá apresentar 
atestado de provável concluinte, com indicação do período previsto para a conclusão do 
curso de Mestrado, fornecido pela Instituição de Ensino Superior à qual estejam vinculados; 

 Cópia do histórico escolar completo do curso de Mestrado; 

 Três cópias do Currículo Lattes atualizado, sendo que uma via deve conter, em anexo, as 
cópias dos documentos e/ou comprovantes das atividades mencionadas no Currículo, 
numerados e dispostos em ordem cronológica (modelo disponível em http://lattes.cnpq.br); 

 Anteprojeto de Tese (em três vias) (com no mínimo 5 e no máximo 10 páginas) (modelo 
disponível no site http://www.ppgcta.propesp.ufpa.br ou na Secretaria do PPGCTA (Anexo 
II); 

 Duas fotografias 3x4 iguais e recentes (podem ser digitalizadas); 

 Carta de anuência do potencial orientador (Anexo IV). 

3.2. A autenticidade da documentação necessária, relacionada no item 3.1 é de inteira 
responsabilidade do candidato, devendo ser comprovada por comparação com os 
documentos originais, no ato da efetivação da inscrição presencial ou por cópias 
autenticadas, no caso de inscrições via correio. 

3.3. O candidato que realizar a inscrição via correios deverá encaminhar à Secretaria do 
PPGCTA os documentos relacionados no item 3.1, exclusivamente por meio de 
SEDEX/AR; devendo também, paralelo a esse procedimento, encaminhar via e-mail 
(ppgcta@ufpa.br), até o prazo limite para a inscrição, os mesmos documentos 
(digitalizados) relacionados no item 3.1. 

3.4. A responsabilidade pelo envio da documentação completa requerida para inscrição, via 
correios, é exclusiva do candidato, sendo que a falta de qualquer um dos documentos 
mencionados no item 3.1 implica na não homologação da inscrição. 

3.5. Os documentos poderão ser resgatados pelos candidatos não aprovados, quando 
solicitados, 15 dias após a divulgação do resultado final do Processo Seletivo. Caso não 
sejam resgatados, a guarda destes documentos ocorrerá por um período máximo de 30, 
após os quais os mesmos serão destinados à reciclagem. 

 

4. DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO 

4.1. O exame de seleção dos candidatos cujas inscrições tenham sido homologadas será 
efetuado por uma Comissão Examinadora designada pelo Colegiado, e terá as seguintes 
etapas: 

a) Avaliação do anteprojeto de Tese, com ênfase na experiência indicada no currículo e na 
disponibilidade efetiva de tempo para o desenvolvimento de seu projeto de Doutorado, a 
ser agendada com os candidatos. Esta etapa é de caráter eliminatório, e nela o candidato 

http://www.ppgcta.propesp.ufpa.br/
http://www.ppgcta.propesp.ufpa.br/
mailto:ppgcta@ufpa.br
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recebera uma nota de zero a 10,0. Para estar apto para a próxima etapa do Processo 
Seletivo, o candidato deve alcançar a nota mínima de 7,0 (sete). Nesta etapa, cada 
candidato terá, no máximo, 15 minutos para apresentação; 

b) Avaliação do currículo, na qual serão atribuídas notas a itens específicos, conforme 
descriminado no quadro do Anexo III. Esta etapa tem caráter classificatório. 

4.2. A nota final da avaliação do anteprojeto de tese será a média aritmética simples dos graus 
atribuídos por cada avaliador, calculados até a segunda decimal, sem arredondamento. 

4.3. A nota final do exame de seleção será quantificada pela média aritmética das notas, 
calculada até a segunda casa decimal, sem arredondamentos. 

4.4. A classificação final obedecerá ao limite de vagas ofertadas neste Edital, considerando a 
distribuição de vagas disponibilizada por cada professor orientador. 

4.5. A divulgação dos resultados do processo de seleção será feita pela Secretaria do Curso. 
 

5. DAS VAGAS E DOS ORIENTADORES DISPONIVEIS 

5.1. As vagas oferecidas neste Edital serão para o Curso com sede em Belém-PA. 

5.2. Neste Edital serão ofertadas 13 (treze) vagas, para o curso de Doutorado, vinculadas 
aos professores orientadores, de acordo com o Quadro abaixo. 

 

Quadro 1. Número de vagas ofertadas por docente do Programa. 

ORIENTADOR(A) VAGAS 

Profa. Dra. Alessandra Santos Lopes 01 

Profa. Dra. Ana Vânia Carvalho 01 

Prof. Dr. Antonio Manoel da Cruz Rodrigues 02 

Profa. Dra. Lúcia de Fátima Henriques Lourenço 02 

Profa. Dra. Luiza Helena Meller da Silva 02 

Profa. Dra. Maria Regina Sarkis Peixoto Joele 01 

Prof. Dr. Rosinelson da Silva Pena 02 

Prof. Dr. Raul Nunes de Carvalho Junior 02 

 

Parágrafo Único: A matrícula do candidato aprovado, sem Bolsa de Estudo, no Doutorado 
em Ciência, Tecnologia e Engenharia de Alimentos, estará condicionada à manifestação 
formal do candidato aprovado e de seu Orientador, atestando que ele poderá cursar o 
Doutorado sem o auxílio de Bolsa. 
 

6. DO CALENDÁRIO 

6.1. Período para inscrição: fluxo contínuo – das 9h às 14h, na Secretaria do Programa. 

6.2. Divulgação da homologação da inscrição: até dois dias úteis após a efetivação da 
inscrição. 

6.3. Apresentação e avaliação do anteprojeto: até dez dias úteis após a homologação da 
inscrição. 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE TECNOLOGIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

 

6.4. Avaliação do Curriculum Lattes: até dois dias úteis após a apresentação do anteprojeto. 

6.5. Divulgação do resultado final: até dois dias úteis após a conclusão de todas as etapas 

(será divulgado na Secretaria do PPGCTA e/ou no http://www.ppgcta.propesp.ufpa.br). 

 

7. DAS MATRÍCULAS 

7.1. Período de matrícula: até 5 dias úteis após a divulgação do resultado final do processo 
seletivo. 

7.2. Horário: 9h as 12h e das 14h as 16h. 
 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. O ingresso de recurso junto à Comissão de Seleção do Processo Seletivo deverá ser 
realizado, exclusivamente por meio de correspondência eletrônica endereçada ao curso 
correspondente, no endereço eletrônico ppgcta@ufpa.br. 

8.2. As divulgações de resultados decorrentes deste processo seletivo, bem como os 
adendos ou alterações, serão publicadas na página eletrônica do PPGCTA, no endereço: 
http://www.ppgcta.propesp.ufpa.br. 

8.3. Na hipótese de haver vagas não preenchidas, os candidatos serão chamados de acordo 
com a lista de suplentes divulgada junto com o resultado final, obedecendo aos mesmos 
critérios de classificação dos candidatos aprovados. 

8.4. Cabe ao candidato acompanhar o processo seletivo e suas alterações no site indicado 
no item 8.2. 

8.5. Demais informações podem ser obtidas junto à Secretaria Acadêmica do PPGCTA, por 
meio dos endereços e telefones constantes no site do PPGCTA, ou por meio do endereço 
eletrônico que consta no item 8.1. 

8.6. O candidato selecionado e matriculado no Programa, como aluno regular, deverá se 
dedicar integralmente ao Curso. 

8.7. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Ciências, Tecnologia e Engenharia de Alimentos, da Universidade 
Federal do Pará. 

8.8. Ao inscrever-se neste processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas 
estabelecidas no presente Edital, as normas vigentes que regulam os Cursos de Pós-
Graduação stricto sensu da Universidade Federal do Pará e a Regulamentação 
Específica do Programa de Pós-Graduação para o qual está se inscrevendo. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos – PPGCTA 
– Instituto de Tecnologia – Universidade Federal do Pará – Cidade Universitária Prof. José da 
Silveira Netto, Av. Augusto Corrêa, 01 – Bairro: Guamá – CEP. 66.075-900 – Belém-PA. 
Fone/Fax: 3201-8861– E-mail: ppgcta@ufpa.br – site: http://www.ppgcta.propesp.ufpa.br 

 

Belém, 15 de março de 2018 

http://www.ppgcta.propesp.ufpa.br/
mailto:ppgcta@ufpa.br
http://www.ppgcta.propesp.ufpa.br/
mailto:ppgcta@ufpa.br
http://www.ppgcta.propesp.ufpa.br/
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Prof. Dr. Rosinelson da Silva Pena 
Prof. Dr. Renan Campos Chisté 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Engenharia de Alimentos 


