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EDITAL UNIVERSIDADE NILTON LINS/INPA Nº 02/2020 
EXAME DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AQUICULTURA, 

NÍVEL DOUTORADO. 
 
A Universidade Nilton Lins em ampla associação com o Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia - INPA, torna pública a abertura de processo de seleção do Curso de 
Doutorado em AQUICULTURA para ingresso no mês de março de 2021. Esta associação 
se caracteriza, entre outros aspectos, pela total isenção de mensalidades, sendo o curso 
de caráter gratuito.  

1. REQUISITOS PARA INGRESSO NO DOUTORADO 
 
1.1. Ter concluído curso de graduação e mestrado em Aquicultura ou áreas afins; 
 
1.2. Ter submetido pelo menos um (1) artigo científico em periódicos indexados, segundo 
os critérios de qualidade da CAPES. 
 
1.3. Os estrangeiros deverão comprovar a sua aprovação no exame de Proficiência em 
Língua Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-Bras) desenvolvido e outorgado pelo 
Ministério da Educação (MEC) que é aplicado no Brasil e em outros países com o apoio 
do Ministério de Relações Internacionais (MRE). As informações do CELPE-Bras estão 
disponível no seguinte site:  
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12270:celpe-
bras&catid=252:celpe-bras&Itemid=518 
 
2. DAS VAGAS 
 
O Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Aquicultura oferecerá sete (07) vagas. 
Os orientadores com vagas disponíveis são: 
 
Orientador: Elizabeth Gusmão Affonso 
Contato: pgusmão1@yahoo.com.br  
Linhas de pesquisa: Fisiologia de peixes / Sistema de produção de peixes 
N° de vagas: 02 
 
Orientador: Gustavo Moraes Ramos Valladão 
Contato: gmrvalladao@gmail.com  
Linhas de pesquisa: Sanidade aplicada a aquicultura 
N° de vagas: 01 
 
Orientador: Rafael Yutaka Kuradomi 
Contato: rafael_yk@yahoo.com.br  
Linhas de pesquisa: Reprodução de peixes 
N° de vagas: 01 
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Orientador: Rodrigo Yukihiro Gimbo 
Contato: rodrigo_gimbo@yahoo.com.br  
Linhas de pesquisa: Fisiologia e metabolismo de peixes / Nutrição e Saúde de peixes 
N° de vagas: 01 
 
Orientador: Sílvia Umeda Gallani 
Contato: silviaugallani@gmail.com  
Linhas de pesquisa: Microbiologia aplicada à organismos aquáticos 
N° de vagas: 02 
 
 
3. INSCRIÇÕES  
 
3.1. Período de inscrição: 20 de outubro a 20 de novembro de 2020 
 
3.2. Processo de inscrição 
 
A inscrição deve ser feita por meio das seguintes etapas, todas obrigatórias, até às 23:59 
h (horário de Brasília) do dia 20 de novembro de 2020: 
 
(a) pagamento da taxa de inscrição de R$ 100,00 (cem reais), por meio de depósito na 
seguinte conta bancária: 
 
BANCO SANTANDER - 033 
AGÊNCIA: 3273 
CONTA CORRENTE: 13000809-6 
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NILTON LINS 
CNPJ: 04.803.904/0001-06 
 
(b) envio por e-mail para aquicultura@niltonlins.br dos seguintes documentos: 

- Comprovante do depósito ou transferência bancária da taxa de inscrição 

- Ficha de inscrição devidamente preenchida, disponível no site 
http://pgaquicultura.inpa.gov.br no link ingresso; 
- Currículo Lattes atualizado com o link informado na ficha de inscrição; 
- Carta de interesse expressando a motivação do candidato para ingressar no Programa 
de Pós-Graduação em Aquicultura da UNINILTON LINS/INPA, apresentando a 
justificativa pela escolha da linha de pesquisa e do Docente Orientador (máximo 400 
palavras); 
 
4. Critérios de Avaliação 
A seleção será feita por uma Comissão de Seleção indicada pelo Conselho do PPG-
Aquicultura e será constituída por, no mínimo, três (3) docentes do programa. O processo 
de seleção constará de três avaliações: Carta de Interesse, Entrevista, Currículo Lattes; 
 
4.1. Produção Intelectual do candidato apresentada no seu Currículo Lattes, considerando 
a área de avaliação da CAPES: Zootecnia e Recursos Pesqueiros (nota de 0 a 10); 
 
4.2. A Carta de Interesse será avaliada pelo Docente Orientador indicado na ficha de 
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inscrição e pela Comissão de Seleção. A nota final da Carta de Interesse será obtida pelo 
cálculo da média aritmética das avaliações (nota de 0 a 10); 
 
4.3. A entrevista será realizada por dois (02) docentes membros da comissão, por meio 
virtual. O horário da entrevista, de cada candidato, e o endereço do link de acesso será 
informado até o dia 4 de dezembro, para o e-mail cadastrado na ficha de inscrição ou o e-
mail usado para envio dos documentos. A nota final da entrevista será obtida pelo cálculo 
da média aritmética das notas obtidas (nota de 0 a 10); 
 
4.4. A média final para aprovação será igual ou superior a seis (6,0) de acordo com a 
seguinte média: 

Média final = [(1*Nota na CI) + (2*Nota no CL) + (2*ET)]/5, 
 
em que: CI = Carta de Intenção, CL = Currículo Lattes, ET = Entrevista 
 
5. Data da seleção 
A seleção dos candidatos (entrevista e avaliação da carta de interesse e currículo lattes) 
ocorrerá a partir do dia 7 de dezembro de 2020 e os candidatos inscritos serão 
informados via e-mail sobre a data e horário das entrevistas que deverão ser realizadas 
via internet. 
 
6. OBSERVAÇÕES 
 
6.1. O PPG-Aquicultura emitirá uma mensagem de confirmação de recebimento para 
todos os e-mails recebidos corretamente. O não recebimento do e-mail de confirmação é 
indicação de que houve erro de transmissão. O deferimento das inscrições será publicado 
no site http://pgaquicultura.inpa.gov.br/ a partir do dia 30 de novembro de 2020. 
 
6.2. Toda a comunicação posterior a este edital com os candidatos será realizada via e-
mail. É de responsabilidade do candidato informar seu e-mail corretamente para viabilizar 
essa comunicação. Alterações de e-mail posteriores à inscrição podem ser comunicadas 
ao PPG-Aquicultura por meio dos e-mails indicados no ítem 3.2. Recomenda-se, 
fortemente, que todos os candidatos informem, além do e-mail, um número de telefone 
para contato; 
 
6.3. Além do envio da ficha de inscrição e carta de interesse, não se exigirá o envio de 
nenhum outro documento no momento da inscrição. No entanto, será exigido dos 
candidatos aprovados com vaga o envio, por e-mail, de comprovantes da documentação 
de identificação (RG, CPF, ou CNH) e os documentos descritos conforme item 1. O não 
envio ou envio incompleto dos comprovantes exigidos no prazo estabelecido neste edital 
acarretará a desclassificação do candidato da lista de aprovados, e será chamado o 
seguinte candidato da lista de espera; 
 
6.4. Serão considerados aprovados aqueles candidatos que atingirem a nota média igual 
ou superior a seis (6,0); 
 
6.5.  O exame de proficiência em língua inglesa será exigido pelo candidato até 24 meses 
após o ingresso. Os candidatos poderão solicitar dispensa da prova de proficiência em 
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inglês do PPG-Aquicultura, se apresentarem uma carta solicitando a dispensa juntamente 
com a cópia de um dos documentos abaixo: 
 
6.5.1. Test of English as a Foreing Language (TOEFL), iBT 60 pontos, ITP 400 pontos, 
validade de dois (2) anos; 
 
6.5.2. International English Language Testing System (IELTS), 4,0 pontos, validade de 
dois (2) anos;  
 
6.5.3. Teste of English for Academic and Professional Purposes (TEAP), pontuação 
minima 50 pontos, validade de dois (2) anos. 
 
6.5.4. Exame de proficiência do Programa de Pós-Graduação realizado na seleção para o 
mestrado. 
 
 
7. RESULTADO 
 
7.1. A lista de candidatos aprovados será divulgada no site da Pós-Graduação da 
Universidade Nilton Lins/INPA http://pgaquicultura.inpa.gov.br/, a partir de 15 de 
dezembro de 2020. 
 
 
8. BOLSAS DE ESTUDOS 
 
8.1. O ingresso do candidato aprovado e classificado não garante o recebimento 
automático de bolsa de estudo. A concessão de bolsas de doutorado (CAPES, FAPEAM 
ou outra fonte), será efetuada de acordo com a disponibilidade do curso, seguindo-se 
sempre a exigibilidade das agências de fomento e os critérios da Comissão de Bolsas do 
Programa. 
 
9. CONFIRMAÇÃO E PRAZO PARA MATRÍCULA 
 
9.1. Os candidatos aprovados com vaga deverão enviar, por e-mail 
(aquicultura@niltonlins.br), a seguinte documentação até dia 22 de janeiro de 2021: 
 
9.1.2. Cópias do RG e CPF*; 
 
9.1.3. Uma cópia do diploma ou certificado de conclusão da graduação (candidatos do 
Doutorado Direto), diploma ou ata da defesa de mestrado (candidatos do Doutorado)**; 
 
9.1.4. Histórico escolar da graduação (candidatos do Doutorado Direto) ou mestrado 
(candidatos do Doutorado); 
 
9.1.5. Uma cópia dos comprovantes de TODOS os itens pontuáveis que constem em seu 
currículo Lattes, de acordo com os critérios de avaliação de currículo e tipo de 
comprovação constantes no ANEXO 1 deste edital; 
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9.1.6. Declaração de formato livre, com assinatura original, dirigida ao Comitê de Seleção 
do PPG-Aquicultura/INPA, atestando que está ciente das normas deste edital, de que o 
curso exige dedicação em tempo integral; 
 
9.1.7. Duas fotos 3x4  
 
*Candidatos estrangeiros sem CPF devem enviar copia do passaporte. Para matrícula, 
caso aprovado, precisarão apresentar diploma de graduação revalidado por instituição 
brasileira, em conformidade com o disposto pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC) 
do Brasil 
**Nesta etapa, o diploma do mestrado poderá ser substituído por uma declaração de 
conclusão do  mestrado, emitida pela instituição de origem.  
 
10. DA DESISTÊNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO E LISTA DE ESPERA 
 
Os candidatos aprovados com vaga serão desclassificados e eliminados da seleção 
quando: 
 
10.1. Não fornecerem toda a documentação acima discriminada, inclusive comprovação 
de todos os ítens pontuáveis que constam em seu currículo Lattes;  
 
10.2. Apresentarem documentação fora do prazo estabelecido neste edital, 
independentemente que tenham enviado documentação completa; 
 
10.3. Caso haja desistência ou desclassificação de candidato(s) aprovado(s) com vaga, 
será/serão convocado(s) candidato(s) da lista de espera. Se houver desistência ou não 
confirmação de vaga na forma definida acima, até 5 de fevereiro de 2021, a convocação 
da lista de espera iniciará em 8 de fevereiro de 2021.  
 
10.4. A lista de espera será composta por candidatos que tenham atingido a nota mínima, 
mas em ordem de classificação superior ao número de vagas disponibilizadas pelo 
programa. Os candidatos convocados da lista de espera também terão que enviar a 
documentação listada acima, no prazo estabelecido pelo PPG-Aquicultura em cada caso. 
A comunicação entre candidatos e o PPG-Aquicultura nesta fase será via email. 
 
11. CONTATOS: 
 
Universidade Nilton Lins 
Programa de Pós-Graduação em Aquicultura – PPG-Aquicultura 
Pró-Reitoria de Pesquisa, sala 143, bloco UNICENTER. 
Av. Prof. Nilton Lins, 3259 - Parque das Laranjeiras  
CEP: 69058-030  
Manaus – AM, Brasil  
 
Para consultas gerais sobre o processo de inscrição: ppgaquicultura@niltonlins.br 
 
Coordenação PPG-Aquicultura – Profa. Elizabeth Gusmão – +55 92 98175-0930 ou 
pgusmao1@yahoo.com.br   
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Manaus-AM, 19 de outubro de 2020 
 
 
 

CLEUCILIZ MAGALHÃES SANTANA 
Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação 

Universidade Nilton Lins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 
Critérios para avaliação do curriculum vitae de candidatos ao doutorado em Aquiculturada 
Universidade Nilton Lins/INPA.  
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ITEM PONTUAÇÃO VALOR MÁXIMO 

PRODUÇÃOTÉCNICO-CIENTÍFICA 

ARTIGO PUBLICADO  

5,0 

Artigo científico em revista indexada 
 

 

A1 1,0 

A2 0,75 

B1 0,25 

B2 0,20 

B3 0,15 

B4 0,15 

B5 0,05 

CAPÍTULO DE LIVRO COM ISBN  

10 autor 0,75 

co-autor 0,25 

ANAIS DE CONGRESSO/EVENTOS   
 

1,5 
Trabalho completo em congresso  0,20 

Resumo de congresso (expandido) 0,15 

Resumo de congresso (simples) 0,10 

Produção técnica (artigos de divulgação, 
cartilhas, autoria website, produção em vídeo 
ou CD, etc) 

0,15 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Especialização (mínimo 300 horas) 0,5 

1,5 

Bolsa IC ou PIBIC, outra bolsa ou estágio (0,1 
ponto=80 h; carga horária mínima= 240 h) 

0,15 a 0,60 

Cursos na área, com carga horária mínima de 8 
h 

0,25 

Monitoria de disciplinas / Organização de 
evento 

0,25 

Prêmio ou mérito profissional ou acadêmicos 0,25 

Participação em eventos científicos 0,1 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL   

Vínculo empregatício na área (6 meses) 1,0 

2,0 

Docência na área com ou sem vínculo 
empregatício (6 meses) 

1,0 

Orientação, co-orientação ou supervisão de 
TCC, IC 

0,15 

Participação em projetos de pesquisa 
e/extensão 

0,10 

Palestras 0,15 

Participação em bancas de TCC 0,10 

 Total 10 
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