UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DO MAR - LABOMAR
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MARINHAS TROPICAIS
EDITAL ESPECIAL MEC-SETEC Nº 001/2012 – SELEÇÃO PARA MESTRADO E DOUTORADO

1A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais
da Universidade Federal do Ceará – CMT/UFC comunica a abertura do edital de seleção
para o preenchimento de até 25 (vinte e cinco) vagas sendo 15 (quinze) para o mestrado
e 10 (dez) para o doutorado, preferencialmente, para os docentes/pesquisadores dos
Núcleos de Pesquisa Aplicada em Pesca e Aquicultura (NUPAS) da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, a ser ofertado no semestre letivo de
2012.1.
1 Das linhas de pesquisa
Este edital contemplará as linhas de pesquisa para o mestrado e doutorado inserido na
área de concentração Utilização e Manejo de Ecossistemas Marinhos Tropicais, a saber:
- Manejo de ecossistemas para a produção biológica;
- Prospecção de recursos marinhos;
- Microbiologia e patologia de organismos marinhos e estuarinos;
- Análise de impactos ambientais da região oceânica e costeira.
- Economia e sociologia dos recursos naturais
- Educação e desenvolvimento da pesca e aqüicultura
- Gestão pesqueira e aquicola.

2 Da inscrição
2.1 As inscrições serão realizadas de forma presencial ou através da ficha de inscrição,
com firma reconhecida, obtida no site do labomar e enviada para a Secretaria do
Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais, situada na Avenida
Abolição, 3207 – Meireles – Fortaleza – Ce. CEP 60165-081 – Fone: (85) 3366 7014, nos

dias úteis, excluindo-se os sábados, no horário das 08h30min às 12h00min e 14h00min às
17h00min horas, entre os dias 16-01-2012 a 16-02-2012.
2.2 As solicitações de inscrições também poderão ser efetuadas por via SEDEX até
último dia de inscrição, conforme endereço especificado no item 2.1. No caso de
inscrição

pelo

correio

enviar,

por

fax

(85

33667002)

ou

e-mail

(labomar@labomar.ufc.br), o comprovante de postagem até o ultimo dia do período
das inscrições.
2.3 Poderão inscrever-se candidatos dos NUPAS de todo o Brasil.
2.4 Documentos Necessários
A aceitação do pedido de inscrição do candidato estará condicionada à
apresentação de todos os documentos a seguir discriminados:


Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo candidato (disponível
na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais, e
na página eletrônica www.labomar.ufc.br/selecao.htm);



Cópia do Diploma de Graduação e do Curso de Mestrado (ou declaração da
Coordenação do Curso de que o aluno é concludente) e Histórico Escolar do Curso
de Graduação e Mestrado;



Currículo Lattes atualizado (http://lattes.cnpq.br), em versão impressa devidamente
comprovado

com

cópia

dos

documentos

originais.

Os

comprovantes

correspondentes a cada ítem do currículo devem ser numerados e anexados
seguindo rigorosamente a ordem apresentada;


Cópia de RG (documento de Identidade), CPF(com visto do original pelo secretário
do PPGCMT). Na inscrição por via postal, as cópias de diplomas, histórico escolar e
demais documentos pessoais (RG e CPF) deverão ser autenticadas.



Projeto de Pesquisa (10 a 15) laudas - espaço 1,5) – 3 vias encadernadas. O
projeto deve contemplar: introducão, objetivos, metodologia, cronograma e
bibliografia. do tema e da linha a qual o candidato pretende se vincular;
problematização; objetivos; diálogo com a historiografia que fundamenta o tema
proposto; metodologia de trabalho; bibliografia.

Obs1: terão as inscrições homologadas pela Comissão de Seleção apenas os
candidatos que apresentarem a documentação exigida dentro do prazo previsto
no item 2.1 do presente Edital.
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Obs2: a documentação para a inscrição deve ser apresentada na seqüência
descrita no item 2.4.
Obs3: não será aceita a solicitação de inscrição com documentação incompleta,
podendo ainda ser indeferida a solicitação do candidato que não atenda aos
termos estabelecidos neste Edital.

3 Da seleção
3.1 A seleção dos candidatos será feita por uma Comissão de Seleção, indicada pela
Coordenação do Programa composta por três servidores doutores do LABOMAR.
3.2 A seleção dos candidatos se dará em duas etapas, de caráter classificatório, e
consistirá da análise do Curriculum Vitae e de entrevista que será realizada com base
no projeto de pesquisa. Para o desempenho em cada uma das etapas será atribuída
uma nota em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez). A nota final do candidato será a média
destas 02 (duas) notas avaliativas.
3.3 Proficiência em Língua Estrangeira – obrigatória – Inglês ou Espanhol. O candidato
deve obter, no mínimo, nota 7,0 (sete). Caso não consiga obter a nota mínima, o
candidato aprovado poderá matricular-se no curso de mestrado ou doutorado e refazer a
prova conforme calendário a ser divulgado pelas Casas de Cultura Estrangeira da UFC. O
candidato que tiver comprovante de proficiência nas línguas acima definidas, estará isento
da realização da prova.
3.4 A entrevista e a prova de proficiência serão realizadas no período de 27 a 29 de
fevereiro de 2012, conforme relação a ser publicada no site do LABOMAR.
4 Da Classificação
A classificação final dos candidatos será obtida através da média aritmética entre a
análise do Curriculum e da entrevista. Serão classificados em ordem decrescente em
função da média final obtida e o número de vagas ofertadas.
Em caso de empate, na média final, serão utilizados os seguintes critérios, e nesta
ordem, para desempate:
a) Maior nota no currículo;
b) Atuação comprovada na área de Ciências Marinhas, Pesca e Aquicultura
Tropicais;
c) Exercício do Magistério com experiência comprovada; e
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d) Maior idade.
Resultado final: dia 09 de março a partir das 12 horas, no site oficial do Instituto de
Ciências do Mar – Labomar.
Será desclassificado o candidato que:

1. Deixar de cumprir qualquer um dos itens deste Edital;
2. Não apresentar a documentação exigida no prazo determinado.
5 Das disposições finais
- Não haverá revisão de provas e a admissão de recurso administrativo deverá seguir as
normas vigentes cabíveis a ser interposto formalmente no prazo de 48 horas após a
divulgação dos resultados.
- No caso de desistência de candidatos classificados, ficará a critério da Coordenação
do Programa a chamada de outros candidatos, respeitada a ordem decrescente de
classificação.
- Este edital terá validade até a homologação do resultado pelo colegiado.
- Os casos omissos no presente edital serão dirimidos pela Coordenação do Programa
de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais da UFC, ouvida as Comissões de
Seleção e os respectivos interessados.
6 Calendário
Inscrição: 16/01/2012 a 16/02/2012
Seleçao: 27/02/2012 a 29/02/2012
Divulgação Final dos Resultados: 09/03/2012 até às 12:00 horas, no site do
LABOMAR.
Fortaleza, 13 de Janeiro de 2012
Prof. Dr. Rodrigo Maggioni
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais
Labomar/UFC
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