
UNIVERSIDADE NILTON LINS – UNINILTON LINS

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA

EDITAL UNINILTON LINS/INPA Nº 03/2022
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 2023. 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.

2. DAS VAGAS
O Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Aquicultura oferecerá duas (02) vagas.

3. INSCRIÇÕES 

3.1. Período de inscrição:
05 de outubro a 11 de novembro de 2022

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 11 de novembro de 2022:
3.2.1. Pagamento da taxa de inscrição de R$ 100,00 (cem reais), via pix (e-mail) para o seguinte

endereço eletrônico: 130005471@niltonlins.br Os candidatos que não estiverem aptos a fazer o paga-
mento por meio desta modalidade, devem entrar em contato com a secretaria do Programa de Pós-gra-
duação através do e-mail aquicultura@niltonlins.br

3.2.2. Envio para aquicultura@niltonlins.br      dos seguintes documentos:
3.2.2.1. Comprovante do pagamento da taxa de inscrição. 
3.2.2.2. Formulário de inscrição com foto atual do candidato (Anexo I ) em formato Word dis-

ponível no site:    https://pgaquicultura.inpa.gov.br/pt/    
3.2.2.3. Currículo Lattes atualizado (conforme itens que serão pontuados no Anexo 3). Somente

itens comprovados serão pontuados na etapa de avaliação curricular.
3.2.2.4. Plano de trabalho deverá ter no máximo 6 páginas, fonte Times New Roman e com ta-

manho de fonte 12, margens 2 e espaço 1,5. A proposta deverá conter uma apresentação e justificativa
de uma temática de interesse do candidato que esteja inserida em uma das linhas de Pesquisa no Pro-
grama de Pós-graduação em Aquicultura, bem como, uma descrição geral da metodologia a ser utiliza-
da para atingir os objetivos da proposta, bibliografia e cronograma de execução.

4. Processo seletivo 
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A seleção será feita por uma Comissão de Seleção indicada pelo Conselho do PPG-Aquicultura e
será constituída por, no mínimo dois (2) docentes do programa. O processo de seleção constará de três
avaliações: Plano de trabalho, 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. O plano de trabalho e entrevista:
a) Objetivo: verificar o potencial do candidato em desenvolver estudos em nível de doutorado na

área  de  Aquicultura,  através  da  análise  de  sua  experiência  em  atividades  de  pesquisa,  do  seu
conhecimento do curso, do seu interesse em obter o título de doutor em Aquicultura, seu conhecimento
sobre aquicultura, assim como, sua capacidade de discutir uma proposta de trabalho de Tese na área de
Aquicultura. 

b)  Perfil  esperado:  indivíduo  com  experiência  prévia  em  pesquisa,  com  boa  capacidade  de
articulação de ideias e bom nível de expressão verbal. Além disso, o candidato deverá também ser
capaz de expressar claramente suas expectativas com relação ao curso, bem como os motivos de sua
escolha. 

A apresentação, avaliação do plano de trabalho e entrevista serão realizadas de forma remota, no
ambiente virtual que será divulgado juntamente com a homologação dos candidatos. Os candidatos
homologados receberão,  via endereço de e-mail  informado no ato da inscrição,  um link para uma
reunião virtual, onde será realizada a entrevista. As entrevistas terão gravação de áudio/vídeo e os
candidatos,  ao se inscreverem no processo,  estarão automaticamente  autorizando as gravações  e o
arquivamento das mesmas. Essa etapa tem caráter eliminatório e classificatório. O candidato terá de 20
a 30 minutos para a apresentação do plano de trabalho. O plano será avaliado com base nos seguintes
critérios: a) relevância do tema (20%); b) coerência da proposta com a área de concentração escolhida
(10%); c) clareza,  coerência  e consistência da proposta (30%); d) capacidade de argumentação do
candidato em relação ao tema proposto e temas afins (30%); e) viabilidade de realização do projeto no
prazo máximo de quatro anos (10%). Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota
igual ou superior a 6 (seis). 

c)  Candidatos estrangeiros  poderão apresentar  o plano de trabalho em português,  espanhol  ou
inglês. 

d) A entrevista terá duração entre 30 minutos, devendo o candidato ser arguido pelos membros da
Comissão de Seleção quanto ao seu histórico e experiência  acadêmica,  conhecimentos  pretéritos e
quanto ao plano de trabalho proposto. 

e)  Os candidatos  que não apresentarem um plano de trabalho compatível  e  com aderência  ao
projeto  pretendido,  bem  estruturado,  cientificamente  embasado,  com  objetivos  bem  definidos  e
exequíveis,  e  não  atingirem  o  aproveitamento  desejado  em  ambas  as  avaliações  estarão
automaticamente eliminados do processo seletivo.

5. Data da seleção
A seleção dos candidatos (entrevista e avaliação do plano de trabalho e currículo lattes) ocorrerá a

partir do dia 12 de dezembro e os candidatos inscritos serão informados via e-mail sobre a data, horário
e local (as entrevistas serão de forma remota).

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 16 de novembro de 2022.

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 do e-
mail  aquicultura@niltonlins.br. 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 plano de trabalho, 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
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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 12 meses após o
ingresso.  Os  candidatos  poderão  solicitar  dispensa  da  prova  de  proficiência  em  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 durante o mestrado.

7. RESULTADO
7.1.  A lista  de  candidatos  aprovados  será  divulgada  no  site  da  Pós-Graduação  da  UniNilton

Lins/INPA http://pgaquicultura.inpa.gov.br/, a partir de 19 de dezembro de 2022.

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 ou FAPEAM), 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 20 de janeiro de 2023:
9.1.1. Cópias do RG e CPF*;
9.1.2. Uma cópia do diploma ou certificado de conclusão da graduação (candidatos do Doutorado

Direto), diploma ou ata da defesa de mestrado (candidatos do Doutorado) **;
9.1.3. Histórico escolar da graduação (candidatos do Doutorado Direto) ou mestrado (candidatos

do Doutorado);
9.1.4. 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 ANE-
XO II deste edital;

9.1.5. 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;

9.1.6. Duas fotos 3x4 
9.1.7. Declaração assinada de formato livre, dirigida ao Comitê de Seleção do PPG- Aquicultura/

INPA, atestando que está ciente das normas deste edital e do regimento do programa, de que o curso
exige dedicação em tempo integral, de que a aprovação no exame de seleção não implica garantia de
bolsa de estudos.

9.1.8.  Declaração  assinada  de  formato  livre,  dirigida  ao  Comitê  de  Seleção  do  PPG-
Aquicultura/INPA,  atestando  que  não  possui  vínculo  trabalhista  no  momento  da  matrícula  ou
comprovação  oficial,  do  empregador,  de  afastamento  integral  de  atividades  profissionais  em cargo
público ou privado pelo período completo do curso de doutorado. 

*Candidatos  estrangeiros  sem  CPF  devem  enviar  cópia  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. 
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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 itens 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 20  de janeiro de 2023, a convocação da lista de espera iniciará em 23 de
janeiro de 2023. 

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 – UniNiltonLins
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: aquicultura@niltonlins.br

Coordenação PPG-Aquicultura – Elizabeth Gusmão – +55 92 3643-2022 ou pgusmao1@yahoo.-
com.br 

Manaus-AM, 22 de setembro de 2022

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

Universidade Nilton Lins

ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  - DOUTORADO
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Foto
3x4

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AQUICULTURA

Área de interesse:                                       
 (Para preenchimento do Programa)

Número de inscrição: 
_____________________                      
(Para preenchimento do Programa)

( ) Sistemas de Produção em Aquicultura  

( ) Aquicultura para Conservação Ambiental  

CURSO: AQUICULTURA

Indicar Orientador: _______________________________________________                                                                                                           

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Nome do aluno: Sexo:

Nome do Pai: Nome da Mãe:

C.P.F.: R.G: Data 
Exped.:

Nacionalidade:

Nasc.: Natural: Órgão Exp/UF: Estado: Estado Civil:

Título Eleitor: UF: Zona: Seção: Data 
Emissão:

Doc. Militar: Série: Desc. Órgão:

Endereço Residencial: Bairro:

CEP: Cidade/UF: E-mail:  

Telefone 
Residêncial: (      )

Telefone Celular: (       ) Telefone Trabalho: (       )

Link do Currículo Lattes:
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FORMAÇÃO ACADÊMICA

Graduação:
Nome do Curso:

Ano de conclusão:Instituição:
País:

Cidade:UF:

ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
Local de Trabalho    Período Tipo de atividade 

(Especificar a
Instituição)

(data          de
início e fim)

(Indique cronologicamente, começando pela mais recente,
suas três últimas atividades profissionais remuneradas)

1.  
( ) Docência ( ) Pesquisa ( ) Extensão                      ( )

Promoção ( ) Atividade particular ( ) Outro

2.  
( ) Docência ( ) Pesquisa ( ) Extensão                      ( )

Promoção ( ) Atividade particular ( ) Outro

3.  
( ) Docência ( ) Pesquisa ( ) Extensão                      ( )

Promoção ( ) Atividade particular ( ) Outro
FONTE FINANCIADORA DE ESTUDOS

(    ) Possuo bolsa de estudo concedida (ou a ser concedida) pelo(a) _________________.

(    ) Não possuo emprego ou bolsa e desejo candidatar-me a uma bolsa do curso. 

OBS:
A seleção não implica compromisso de bolsa por parte do curso.
O candidato estrangeiro deverá comprovar os meios que disporá para financiar seus estudos.

DECLARAÇÃO

(  ) Declaro que este pedido contém informações completas e exatas, que aceito o sistema e os critérios
adotados pela Instituição.

(  ) Declaro que concorrerei através da reserva de vagas, na modalidade especificada abaixo.

__________________, _____________________. 
                                                                      (Local)                                 (Data)

________________________________________.
                                                                                                     (Assinatura)
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ANEXO II  
FICHA DE ANÁLISE DO CURRICULUM - DOUTORADO

(Nota máxima = 10)

Candidato:                                                                                                                              

01. Atividades     Acadêmicas   – pontuação máxima: 30 (trinta) pontos

DISCRIMINAÇÃO PONTUAÇÃO
UNIDADE PONTUAÇÃO

1. Diploma de Mestrado anterior 15
2. Diploma de Graduação 10
3. Especialização na área de concentração 10
4. Participação em cursos
8 a 20 horas (máx. 10 pontos) 2/curso
21 a 40 horas (máx. 10 pontos) 3/curso
Mais de 40 horas (máx. 10 pontos) 6/curso
5. Estágio extracurricular
área específica (Linha de pesquisa do candidato) 5/90 horas
outra áreas 1/90 horas
6.  Monitoria  com  comprovação  no  Departamento  ou  certificado

(Bolsista ou voluntário)
3/semestre

7. Bolsa de trabalho, ACC ou Permanência 2/semestre
8. Aprovação em disciplina como aluno especial 3/disciplina

Total de pontos:                                

02. Atividades     científicas   – pontuação máxima: 50 (cinquenta) pontos

DISCRIMINAÇÃO PONTUAÇÃO
UNIDADE MÁXIMA OBTIDA

9. Iniciação científica Júnior – ensino médio 2/semestre 6

10. Iniciação científica 5/semestre 30

11. Bolsa de aperfeiçoamento ou apoio técnico
(Nível Médio)

3/semestre 15

12. Bolsa de aperfeiçoamento ou apoio técnico
(Graduado)

5/semestre 20

13. Artigo científico publicado em revista ou no
prelo (aceito com comprovante)  

Por artigo

50

Classificação A1 no Qualis 30
Classificação A2 no Qualis 20
Classificação A3 no Qualis 15
Classificação A4 no Qualis 10
Classificação B1 no Qualis 8
Classificação B2 no Qualis 7
Classificação B3 no Qualis 6
Classificação B4 no Qualis 5



14. Resumos expandidos publicados em Anais de
eventos ou apresentação oral internacional

3 15

15. Resumos expandidos publicados em Anais de
eventos ou apresentação oral nacional 2

10

16.  Resumos  simples  publicados  em  Anais  de
evento  internacional

2 10

17.  Resumos  simples  publicados  em  Anais  de
evento nacional 

1 10

18.  Participação  em  eventos  técnico-científicos
(congressos, seminários, encontros, etc) 1

10

19. Apresentação de Palestra em eventos científi-
cos formais – local/regional

1/palestra proferida 5

20. Apresentação de Palestra em eventos científi-
cos formais –  nacional e internacional

3/palestra proferida 9

21. Publicaçãode livro técnico-científico na área
de concentração com ISBN

20 40

22. Capítulo de livro técnico-científico publicado
na área de concentração com ISBN 

5 20

Total de pontos:                                

2. Atividades     profissionais     e     outras   – pontuação máxima: 20 (vinte) pontos

DISCRIMINAÇÃO PONTUAÇÃO
UNIDADE MÁXIMA OBTIDA

Experiência acadêmica
23. Como docente regular de ensino superior 5/semestre 15

24. Como docente ensino médio 2/semestre 10

25. Organização de eventos 1/evento 5
26. Aprovação em concurso público na área de

concentração
1/concurso 5

27. Exercício profissional de natureza técnica 0,5/mês 10

Total de pontos:                                

RESULTADO     DA     PONTUAÇÃO DO     CURRICULUM     VITAE:  

Nota final: Pontos     aproveitados  Manaus,          de                  de______.

Assinatura e carimbo do avaliador
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