INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ – CAMPUS CASTANHAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS AGROALIMENTARES MESTRADO PROFISSIONAL EM
DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS AGROALIMENTARES

EDITAL 02/2021 PPDRGEA
PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE DOUTORADO PROFISSIONAL EM
DESENVOLVIMENTO RURAL E SISTEMAS AGROALIMENTARES
ERRATA No 02 DO EDITAL 02/2021 PPDRGEA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ – CAMPUS CASTANHAL
A COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS AGROALIMENTARES,
IFPA – CAMPUS CASTANHAL, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 525 de
06/11/2017, torna pública a ERRATA Nº 02 - Edital 02/2021 do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Pará – Campus Castanhal, para seleção de candidatos ao curso de Doutorado Profissional
em Desenvolvimento Rural e Sistemas Agroalimentares.

A presente ERRATA ALTERA O ITEM 4, O CRONOGRAMA DO EDITAL 02/2021, O ANEXO I,
O ANEXO XIII e INSERE O ITEM 7.3 E O ANEXO XIV.
Onde se lê:
4.1 No momento da inscrição, o candidato deve assinalar na Ficha de Inscrição (Anexo I) para qual
orientador(a) submeterá sua proposta de doutoramento. Essa informação é de responsabilidade total do
candidato e não poderá ser modificada após submissão da documentação.
4.2 Documentação que compõe o ato de inscrição ao certame para TODOS(AS) CANDIDATOS(AS):
formulário de inscrição (Anexo II); Diploma de mestrado ou declaração que ateste que está na fase de
integralização do curso, emitida pela coordenação do programa ao qual está vinculado; documento oficial
de identidade ou passaporte para estrangeiros; cadastro de pessoa física/CPF; título eleitoral; e proposta
de projeto de pesquisa aplicada, de acordo com o roteiro proposto pelo programa (Anexo VIII).
4.2.1 Para candidatos(as) inscritos como pretos ou pardos (negros) é necessário adicionar aos documentos
de inscrição: Autodeclaração de raça/cor para candidato(a) autodeclarado(a) preto(a), pardo(a) (Anexo
III) e Autorização de uso de imagem e áudio (Anexo IV).
4.2.2 Para candidatos(as) inscritos como indígenas é necessário adicionar aos documentos de inscrição:
Autodeclaração para candidato(a) autodeclarado(a) indígena (Anexo V) e Declaração de pertencimento à
comunidade indígena (carta assinada por liderança(s) ou organização indígena (Anexo VI).
4.2.3 Para candidatos(as) inscritos como pessoa com deficiência é necessário adicionar aos documentos
de inscrição: Autodeclaração de pessoa com deficiência para candidato(a) autodeclarado(a) deficiente
(Anexo VII) e laudo médico que ateste a deficiência declarada.
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Leia-se:
4.1 No momento da inscrição, o candidato deve assinalar na Ficha de Inscrição (Anexo I) para qual
orientador(a) submeterá sua proposta de doutoramento. Essa informação é de responsabilidade total do
candidato e não poderá ser modificada após submissão da documentação.
4.2 Documentação que compõe o ato de inscrição ao certame para TODOS(AS) CANDIDATOS(AS):
formulário de inscrição (Anexo I); Diploma de mestrado ou declaração que ateste que está na fase de
integralização do curso, emitida pela coordenação do programa ao qual está vinculado; documento oficial
de identidade ou passaporte para estrangeiros; cadastro de pessoa física/CPF; título eleitoral; e proposta
de projeto de pesquisa aplicada, de acordo com o roteiro proposto pelo programa (Anexo VII).
4.2.1 Para candidatos(as) inscritos como pretos ou pardos (negros) é necessário adicionar aos documentos
de inscrição: Autodeclaração de raça/cor para candidato(a) autodeclarado(a) preto(a), pardo(a) (Anexo II)
e Autorização de uso de imagem e áudio (Anexo III).
4.2.2 Para candidatos(as) inscritos como indígenas é necessário adicionar aos documentos de inscrição:
Autodeclaração para candidato(a) autodeclarado(a) indígena (Anexo IV) e Declaração de pertencimento
à comunidade indígena (carta assinada por liderança(s) ou organização indígena (Anexo V).
4.2.3 Para candidatos(as) inscritos como pessoa com deficiência é necessário adicionar aos documentos
de inscrição: Autodeclaração de pessoa com deficiência para candidato(a) autodeclarado(a) deficiente
(Anexo VI) e laudo médico que ateste a deficiência declarada.
Onde se lê:
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO – EDITAL 02/2021
Divulgação e Publicação do edital no site do IFPA Campus Castanhal
27 a 29/09/2021
Prazo para impugnação contra o EDITAL 02/2021-PPDRGEA

30/09 e 01/10/2021

Período de análise da(s) interposição(ões) apresentada(s) contra o Edital
01/2021-PPDRGEA e publicação
Período de inscrição

05/10 a 05/11/2021

Período para a avaliação da Comissão Local de Heteroidentificação

08/11 a 10/11/2021

Divulgação das inscrições homologadas
Prazo para interposição de recurso para a divulgação das inscrições
homologadas
Divulgação das inscrições homologadas após análise dos recursos

04/10/2021

11/11/2021
12 e 16/11/2021
17/11/2021

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ – CAMPUS CASTANHAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS AGROALIMENTARES MESTRADO PROFISSIONAL EM
DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS AGROALIMENTARES

Divulgação dos candidatos aprovados na análise das propostas de projeto de
pesquisa aplicada
Prazo para interposição de recurso para a análise das propostas de projeto de
pesquisa aplicada
Divulgação do resultado final das propostas de projeto de pesquisa aplicada
aprovadas
Período para a defesa da proposta de projeto de pesquisa aplicada
Divulgação do resultado da defesa das propostas de projeto de pesquisa
aplicada
Prazo para interposição de recurso para o resultado das defesas das propostas
de projeto de pesquisa aplicada
Divulgação do resultado final das defesas das propostas de projeto de
pesquisa aplicada
Prazo para envio da documentação para a prova de títulos
Divulgação do resultado da prova de títulos
Prazo para interposição de recurso para a prova de títulos

26/11/2021
29 e 30/11/2021
01/12/2021
02 a 07/12/2021
08/12/2021
09 e 10/12/2021
13/12/2021
14 e 15/12/2021
23/12/2021
27 e 28/12/2021

Divulgação do resultado da prova de títulos após interposição de recurso

29/12/2021

Prova de proficiência em língua estrangeira

06/01/2022

Divulgação do resultado da prova de proficiência em língua estrangeira

17/01/2022

Prazo para interposição de recurso para o resultado da prova de proficiência
em língua estrangeira
Divulgação do resultado final da seleção

18 e 19/01/2022

Prazo para interposição de recurso para o resultado final

24 e 25/01/2022

Divulgação do resultado final após interposição de recurso
Período de habilitação de matrícula

21/01/2022

26/01/2022
02 a 11/02/2022

Leia-se:
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO – EDITAL 02/2021
Divulgação e Publicação do edital no site do IFPA Campus Castanhal
27 a 29/09/2021
Prazo para impugnação contra o EDITAL 02/2021-PPDRGEA
Período de análise da(s) interposição(ões) apresentada(s) contra o Edital
01/2021-PPDRGEA e publicação
Período de inscrição
Divulgação das inscrições homologadas
Prazo para interposição de recurso para a divulgação das inscrições

30/09 e 01/10/2021
04/10/2021
05/10 a 05/11/2021
08/11/2021
09 e 10/11/2021
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homologadas
Divulgação das inscrições homologadas após análise dos recursos

11/11/2021

Divulgação dos candidatos aprovados na análise das propostas de projeto de
pesquisa aplicada
Prazo para interposição de recurso para a análise das propostas de projeto de
pesquisa aplicada
Divulgação do resultado final das propostas de projeto de pesquisa aplicada
aprovadas
Período para a defesa da proposta de projeto de pesquisa aplicada

24/11/2021

Divulgação do resultado da defesa das propostas de projeto de pesquisa
aplicada
Prazo para interposição de recurso para o resultado das defesas das propostas
de projeto de pesquisa aplicada
Divulgação do resultado final das defesas das propostas de projeto de
pesquisa aplicada
Prazo para envio da documentação para a prova de títulos
Divulgação do resultado da prova de títulos
Prazo para interposição de recurso para a prova de títulos

25 e 26/11/2021
29/11/2021
06 a 10/12/2021
13/12/2021
14 e 15/12/2021
16/12/2021
17 a 21/12/2021
10/01/2022
11 e 12/01/2022

Divulgação do resultado da prova de títulos após interposição de recurso

13/01/2022

Prova de proficiência em língua estrangeira

18/01/2022

Divulgação do resultado da prova de proficiência em língua estrangeira

28/01/2022

Prazo para interposição de recurso para o resultado da prova de proficiência
em língua estrangeira
Divulgação do resultado final da seleção
Prazo para interposição de recurso para o resultado final
Divulgação do resultado final após interposição de recurso
Período para a avaliação da Comissão Local de Heteroidentificação
Divulgação da Avaliação de Heteroidentificação

31/01 e 01/02/2022
03/02/2022
04 e 05/02/2022
07/02/2022
08 a 11/02/2022
14/02/2022

Prazo para interposição de recurso contra a Avaliação de Heteroidentificação

15 e 16/02/2022

Divulgação da Avaliação de Heteroidentificação após interposição de recurso

21/02/2022

Divulgação do resultado final após avaliação de Heteroidentificação

22/02/2022

Período de habilitação de matrícula

23 a 25/02/2022
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Onde se lê:
Venho por meio deste, requerer a Comissão do Processo Seletivo do Curso de Mestrado Profissional em
Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares, inscrição no PS conforme
EDITAL 02/2021. Declaro para os devidos fins que este formulário contém informações completas e
exatas. Caso seja aprovado, comprometo-me a seguir o Regimento do Programa de Pós-Graduação. Estou
ciente de que a aprovação não implica em concessão de bolsa de estudo.
Leia-se:
Venho por meio deste, requerer a Comissão do Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Rural e Sistemas Agroalimentares, inscrição no PS conforme EDITAL 02/2021. Declaro
para os devidos fins que este formulário contém informações completas e exatas. Caso seja aprovado,
comprometo-me a seguir o Regimento do Programa de Pós-Graduação. Estou ciente de que a aprovação
não implica em concessão de bolsa de estudo.
Onde se lê:
Eu,
Inserir o nome LEGÍVEL do subscritor do recurso
,CPF __________________,
RG __________________, inscrito no Processo de Seleção para o curso de Mestrado em Desenvolvimento
Rural Sustentável e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares/ Edital nº 02/2021, requerimento da
inscrição nº________________, apresento recurso junto à Presidente da Comissão Permanente do Processo
Seletivo do Doutorado Profissional em Desenvolvimento Rural e Sistemas Agroalimentares contra o
resultado da etapa _____________________.
Leia-se:
Eu,
Inserir o nome LEGÍVEL do subscritor do recurso
,CPF __________________,
RG __________________, inscrito no Processo de Seleção para o curso de Doutorado em
Desenvolvimento Rural e Sistemas Agroalimentares/ Edital nº 02/2021, requerimento da inscrição
nº________________, apresento recurso junto à Presidente da Comissão Permanente do Processo Seletivo
do Doutorado Profissional em Desenvolvimento Rural e Sistemas Agroalimentares contra o resultado da
etapa _____________________.

INCLUSÃO:
7.3 O candidato que tiver parecer desfavorável expedido pela Comissão de Heteroidentificação do IFPA
Campus Castanhal poderá interpor recurso, por meio de documento próprio para esse procedimento (Anexo
XIV).
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EDITAL 02/2021- PPDRGEA
ANEXO XIV
FORMULÁRIO DE RECURSO CONTRA DECISÃO DA COMISSÃO DE
HETEROIDENTIFICAÇÃO
Processo seletivo (ano/semestre):
Nome completo do candidato:
Inscrição nº:
Identidade nº:

/

CPF nº :

Campus/Unidade Pretendida:
Solicito, por meio deste recurso, revisão da avaliação de heteroidentificação e reconsideração da decisão
com base nas justificativas apresentadas abaixo:

(Município/UF Estado)

Assinatura do(a) candidato(a)
Nome completo do(a) candidato(a):
Telefone: (

)

Os demais itens permanecem INALTERADOS.

:

/

/
(Data)

.
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Castanhal-PA, 26 de outubro de 2021

Assinado de forma digital por
Louise Ferreira
Louise Ferreira Rosal:60014342200
Rosal:60014342200 Dados: 2021.10.26 07:55:10 -03'00'
Profa. Dra. Louise Ferreira Rosal
Presidente da Comissão Permanente do Processo do Seletivo do Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares
Portaria nº525 de 06/11/2017 – IFPA/Campus Castanhal

