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ERRATA 01 
Onde lê-se: 
2.1 Serão ofertadas 18 (dezoito) vagas para a Turma 2021, distribuídas em duas linhas de 
pesquisa: 

LINHAS DE PESQUISAS Vagas 
Linha 1 - Paisagem e dinâmicas ambientais: trata do planejamento, gerenciamento e 
gestão das transformações decorrentes do uso e ocupação dos diversos cenários que 
compõem o ambiente amazônico; inter-relações dinâmicas dos fatores, processos e variáveis 
físicas da paisagem e seus agentes sociais modeladores, considerando as diferentes unidades 
de análise e escalas de abordagens geográficas; reconhecimento das potencialidades, 
diversidade e fragilidades do patrimônio natural e de sua relevância no planejamento da 
qualidade de vida da sociedade amazônica; aplicações das ferramentas geotecnológicas nos 
processos de gestão, monitoramento e ordenamento dos espaços nos estudos geográficos. 
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Linha 2 - Sociedade e dinâmicas territoriais: trata do planejamento e gestão do território 
nos ambientes continental, costeiro e estuarino amazônico, observando a diversidade das 
relações entre comunidades (tradicionais ou não) e suas territorialidades; análise das 
territorialidades urbano e rural e suas relações com os desenvolvimentos social e econômico 
e como estas modificam os recursos ambientais e socioculturais da Amazônia; 
transformações territoriais produzidas pela sociedade a partir da execução de políticas 
públicas e projetos de desenvolvimento e suas relações com os novos movimentos 
socioterritoriais e a intensificação dos conflitos socioambientais. 
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Leia-se: 
2.1 Serão ofertadas 19 (dezenove) vagas para a Turma 2021, distribuídas em duas linhas de 
pesquisa: 

LINHAS DE PESQUISAS Vagas 
Linha 1 - Paisagem e dinâmicas ambientais: trata do planejamento, gerenciamento e 
gestão das transformações decorrentes do uso e ocupação dos diversos cenários que 
compõem o ambiente amazônico; inter-relações dinâmicas dos fatores, processos e variáveis 
físicas da paisagem e seus agentes sociais modeladores, considerando as diferentes unidades 
de análise e escalas de abordagens geográficas; reconhecimento das potencialidades, 
diversidade e fragilidades do patrimônio natural e de sua relevância no planejamento da 
qualidade de vida da sociedade amazônica; aplicações das ferramentas geotecnológicas nos 
processos de gestão, monitoramento e ordenamento dos espaços nos estudos geográficos. 
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Linha 2 - Sociedade e dinâmicas territoriais: trata do planejamento e gestão do território 
nos ambientes continental, costeiro e estuarino amazônico, observando a diversidade das 
relações entre comunidades (tradicionais ou não) e suas territorialidades; análise das 
territorialidades urbano e rural e suas relações com os desenvolvimentos social e econômico 
e como estas modificam os recursos ambientais e socioculturais da Amazônia; 
transformações territoriais produzidas pela sociedade a partir da execução de políticas 
públicas e projetos de desenvolvimento e suas relações com os novos movimentos 
socioterritoriais e a intensificação dos conflitos socioambientais. 
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Macapá, 26 de janeiro de 2021. 
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