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A Coordenação do Curso de Especialização em História Agrária da Amazônia Contemporânea 

torna público, para conhecimento dos interessados, que estarão abertas as inscrições para o Processo 

Seletivo 2017, regido por este Edital. O curso Lato Sensu, aprovado pela Resolução n. 4.914, de 25 

de abril de 2017, com carga horária de 380 horas, gratuito, pretende se colocar como espaço 

privilegiado para reflexões sobre as dinâmicas sociais, econômicas, políticas e culturais de 

constituição do espaço agrário amazônico do século XIX ao XXI.  

A criação do Curso de Especialização em História Agrária na Amazônia Contemporânea está 

relacionada à necessidade de garantir a formação com qualidade de professores da rede pública, 

privada e conveniadas, de forma continuada, assim como de funcionários e profissionais de 

agências publicas e privadas que atuam no espaço rural amazônico. Destaca ainda pelo 

compromisso de articular os diversos espaços de guarda da memória histórica de constituição da 

região da Amazônia, sob o ponto de vista da constituição dos espaços rurais. Expressa a 

possibilidade de explorar os acervos históricos disponíveis na região, garantir a sua sistematização 

e difundir para a comunidade os resultados de pesquisas que envolvem a população agrária e sua 

atuação. A especialização em tela tem como eixo norteador a interlocução entre pesquisadores e 

comunidade de forma que a produção acadêmica, ao mesmo tempo em que responda a uma 

demanda social, que possibilite, entre outras questões relevantes, o conhecimento histórico dos 

grupos sociais estabelecidos na região. Permite ainda a compreensão do modo de vida desses 

grupos que formam a História Agrária da Amazônia, inserindo a história dessas comunidades no 

circuito da historiografia brasileira. 
 

1. PÚBLICO ALVO:  

O Curso foi desenvolvido com intuito de atender aos profissionais graduados que atuam 

diretamente nas atividades de ensino e pesquisa em História e áreas afins, assim como 

profissionais atuantes em empresas e instituições relacionadas com o ambiente rural. 

 
2. VAGAS: serão ofertadas 40 vagas para profissionais graduados em cursos das áreas de 

Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Agrárias, com interesse em 

desenvolver pesquisas sobre estudos agrários do espaço amazônico contemporâneo. O curso é 

gratuito. Os alunos deverão encontrar recursos apenas para o custeio de suas atividades ao longo 

do curso, com despesas como o material didático e construção do trabalho monográfico. 

  



3. PROCESSO SELETIVO: 

1ª Etapa – Inscrições: 

 O período de inscrições para participação do processo seletivo é de 18/09/2017 a 

15/10/2017, até às 23h59min. 

As inscrições serão efetivadas a partir do envio da documentação necessária (disposta

 abaixo) para o e-mail: esphistoriaagraria_ananindeua@outlook.com; 

 No e-mail enviado, que deve constar como título do assunto INSCRIÇÃO, é necessário 

anexar os seguintes documentos digitalizados, em formato PDF: 

a) Ficha de Inscrição preenchida e assinada pelo candidato, em anexo;  

b) Carta de intenções, máximo de 02 laudas, expondo sua trajetória acadêmica 

e profissional, interesse em cursar a especialização e proposta de pesquisa 

a ser desenvolvida; 

c) Documento de identidade; 

d) Cópia do Diploma de Graduação ou documento equivalente; 

e) Curriculum Lattes; 

 O candidato receberá como resposta do e-mail enviado a confirmação do deferimento ou 

indeferimento da sua inscrição, até às 23h59min do dia 17/10/2017; 

 Estará automaticamente desclassificado(a) do pleito o candidato(a) que não enviar no e-

mail de inscrição a integralidade da relação dos documentos requeridos, deixar de assinar 

os documentos necessários, enviar e-mail após às 23h59min do 15/10/2017, ou não 

cumprir quaisquer das exigências postas para as inscrições neste Edital. 

 
 2ª Etapa - Avaliação: 

 A avaliação consistirá na análise, por uma Banca Examinadora composta por professores 

vinculados ao Curso de Especialização em História Agrária da Amazônia Contemporânea, 

do Curriculum Lattes, da Carta de Intenção e da Entrevista com os candidatos selecionados, 

compondo duas fases; 

 A primeira fase da Avaliação consistirá na análise do Curriculum Lattes e da Carta de 

Intenção dos candidatos que tiverem suas inscrições deferidas, sendo atribuídas notas de 

0.0 (zero) a 10,0 (dez) pontos. Apenas os candidatos que receberem nessa fase nota igual 

ou superior a 7,0 (sete) pontos passará para a fase seguinte. Os demais candidatos que 

tiverem nota inferior a 7,0 (sete) pontos estarão automaticamente desclassificados; 

 A segunda fase da Avaliação consistirá na entrevista do candidato, sendo atribuídas notas 

de 0.0 (zero) a 10,0 (dez) pontos. Os candidatos que tiverem nota inferior a 7,0 (sete) pontos 

estarão automaticamente desclassificados; 

 O resultado da 1ª Fase da Avaliação será divulgado no dia 20/10/2017, com a relação dos 

candidatos classificados para a fase seguinte e a ordem e horário em que ocorrerão as 

Entrevistas, respeitando a ordem alfabética dos nomes dos candidatos; 

 A 2ª Fase da Avaliação, a Entrevista, ocorrerá entre os dias 23/10/2017 e 24/10/2017, 

no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, no endereço do Campus Universitário de 

Ananindeua - FAAM - Faculdade da Amazônia, Campus de Ananindeua - UFPA 

(Universidade Federal do Pará) BR 316, km 07, em frente ao Instituto Evandro Chagas, N°: 

590, Bairro: Centro, CEP: 67113-901, Ananindeua – Pará; 

 O Candidato que não comparecer à 2ª Fase da Avaliação, a Entrevista, independente do 

motivo, estará automaticamente desclassificado do pleito; 

 O Resultado da 2ª Fase da Avaliação, a Entrevista, será divulgado até o dia 27/10/2017; 

 O Resultado Final será divulgado até o dia 27/10/2017; 

 Os 40 primeiros colocados, tomando como base a Nota Final do candidato (cálculo 

aritméticos: Nota da 1º Fase + Nota da 2ª Fase = ÷ 2) estarão aprovados e selecionados 

para a turma do Curso de Especialização em História Agrária da Amazônia Contemporânea 

2017; 

 No caso de empate, dar-se-á preferência: 1. Nota da Carta de Intenções; 2. Nota da 

Entrevista; 3. Maior tempo de atuação profissional; 4. Maior Idade; 
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4. MATRÍCULA: 

 A Matrícula será realizada entre no 30/10/2017; 

 Para a matrícula, os alunos deverão apresentar cópias e os originais (para conferência) dos 

seguintes documentos: 

a) Documento de identidade; 

b) CPF; 

c) Cópia do Diploma de Graduação segundo o perfil do candidato; 

 O aluno aprovado que não realizar sua matrícula ou não apresentar os documentos 

requeridos no período estipulado será automaticamente excluído e um novo candidato será 

chamado em seu lugar, de acordo com a ordem de classificação; 

 
 CALENDÁRIO DE AULAS: 

 

A realização do Curso de Especialização em História Agrária da Amazônia 

Contemporânea ocorrerá no período de 04/11/2017 a 15/12/2018, divido em dois 

semestres; 

 O primeiro semestre será realizado no período de 04/11/2017 a 30/06/2018, no qual os 

alunos devem necessariamente se inscreverem em cinco disciplinas oferecidas pelo Curso 

de Especialização em História Agrária da Amazônia Contemporânea; 

 O segundo semestre será realizado no período de 04/08/2018 à 15/12/2018, no qual os 

alunos deverão efetivar as atividades junto ao seu orientador(a), construir o trabalho 

monográfico e defendê-lo, perante uma banca de professores, até o período final do Curso; 

 As aulas do primeiro semestre ocorrerão sempre no seguinte horário: Sábados (08h às 12h 

e 14h às 18h); 

 Os Alunos deverão comparecer à Aula Inaugural do Curso de Especialização em História 

Agrária da Amazônia Contemporânea, no dia 04/11/2017 (sábado), as 9h, nas 

dependências do Campus Universitário de Ananindeua; 

 

5. CALENDÁRIO GERAL: 

 
 

 

Ananindeua, 18 de setembro de 2017. 
 

 

Carlos Augusto de Castro Bastos 
Coordenador do Curso de Especialização Em História Agrária da Amazônia Contemporânea 

Portaria nº 122/2017-Campus Ananindeua 

  

18/09/2017 - 15/10/2017 Período de inscrições 

17/10/2017 – 19/10/2017 
Avaliação das cartas de intenções e curriculum 

lattes 

20/10/2017 
Divulgação do resultado da primeira fase de 

avaliação 

23/10/2017 e 24/10/2017 Realização das entrevistas 

27/10/2017 Resultado das entrevistas e resultado final 

30/10/2017 Matrículas 

04/11/2017 Aula inaugural 

04/11/2017 a 30/06/2018 Aulas presenciais 

04/08/2018 à 15/12/2018 Orientação, construção e defesa das Monografias 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome Completo: 

______________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento:___/___/______ Naturalidade: _____________________RG:                        

Endereço Completo: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Email:____________________________________ Telefone:                                                          

Curso/Instituição em que se graduou: ________________________________________________ 

Local e Data: _____________________, ___/__/2017 

 

 

 
 

 

NOME E ASSINATURA DO CANDIDATO 
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ROTEIRO PARA CARTA DE INTEÇÃO 

1. Relato da trajetória de formação acadêmica e atuação profissional; 

2. Justificativa e motivos para participação no Curso de Especialização em História 

Agrária da Amazônia Contemporânea; 

3. Tema que pretende se aprofundar e investigar visando a Monografia do final da 

Curso de Especialização em História Agrária da Amazônia Contemporânea 

(mínimo 2 páginas) 

 

(Regras para construção do texto: Fonte Times New Roman; fonte tamanho 12; 

espaçamento 1,5 entre linhas e parágrafos; margens da página: inferior e superior 2,5 – 

esquerda e direita 3,0; texto deve ser justificado à direita e à esquerda; a carta  deve ter no 

máximo 02 páginas). 
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CALENDÁRIO DE AULAS PRESENCIAIS 
 

Aula Inaugural: 04.11 (manhã, 09h); coffee break 

1ª Disciplina: História Agrária e Historiografia da Amazônia. 

Docentes: Francivaldo Alves e Edilza Fontes 

04.11 (manhã e tarde) 

18.11 (manhã e tarde) 

02.12 (manhã e tarde) 

 

2ª Disciplina: Terra e Trabalho em Tempos de Seringais 

Docente: Thiago Broni Mesquita. 

09.12 (manhã e tarde) 

16.12 (manhã e tarde) 

06.01.2018 (manhã e tarde) 

 

3ª Disciplina: Estado Novo e o Espaço Rural Amazônico 

Docente: Carlos Leandro Esteves 

20.01 (manhã e tarde) 

03.02 (manhã e tarde) 

10.02 (manhã e tarde) 

 

4ª Disciplina: Questão Agrária na Amazônia em Tempos de Ditadura 

Docente: Edilza Fontes 

24.02 (manhã e tarde) 

10.03 (manhã e tarde) 

24.03 (manhã e tarde) 

 

5ª Disciplina: Amazônia Agrária em Perspectiva Socioambiental 

Docente: Elias Sacramento. 

07.04 (manhã e tarde) 

14.04 (manhã e tarde) 

28.04 (manhã e tarde) 

 

6ª Disciplina: Metodologia Científica Aplicada aos Estudos Agrários 

Docente: Francivaldo Nunes 

05.05 (manhã e tarde) 

19.05 (manhã e tarde) 

26.05 (manhã e tarde) 

 

7ª Disciplina: Monografia 

Docente: Todos os docentes envolvidos no curso. 

02.06. (manhã e tarde) 

16.06 (manhã e tarde) 

30.06 (manhã e tarde) 

Defesas até 1ª quinzena de dezembro de 2018. 
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CORPO DOCENTE 

 

Profº Dr. Adilson Júnior Ishihara Brito – UFPA 

Profº Dr. Aluísio Fernandes da Silva Júnior - UFPA 

Profª Drª Anna Maria Alves Linhares – UFPA 

Profº Dr. Carlos Augusto Bastos – UFPA 

Profº Dr. Carlos Leandro Esteves - UFPA 

Profª Dr. Edilza Joana de Oliveira Fontes – UFPA 

Profº Dr. Elias Diniz Sacramento – UFPA 

Profª Drª Erneida Coelho de Araújo – UFPA 

Profº Dr. Francivaldo Alves Nunes – UFPA 

Profº Dr. José Sobreiro Filho – UFPA 

Profº Dr. Luciana Martins Freire – UFPA 

Profº Dr. Marcelo Augusto Machado Vasconcelos – UFPA 

Profº Dr. Marcio Couto Henrique – UFPA 

Profª Drª Sidiana da Consolação Ferreira de Macedo - UFPA 

Profª Drª Siméia de Nazaré Lopes – UFPA 

Profª Drª Sueny Diana Oliveira de Souza – UFPA 

Profº Dr. Thiago Broni Mesquita– UFPA 

Profº Dr. Wesley Oliveira Kettle - UFPA 


