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SOLVED SOLUÇÕES EM GEOREFERENCIAMENTO – SOLVED 

Oportunidade de desenvolvimento de atividades em Projeto de Pesquisa 

A Amazônia possui características peculiares no que se refere ao biofísico, socioeconômico e cultural, 
conforme seus ecossistemas. Entender essas relações não é tarefa trivial, quando se propõem indicadores 
que possam refletir a sustentabilidade de comunidades e bem estar/bom viver, torna-se ainda mais difícil, 
visto que estes conceitos são relativos para cada região, ainda mais se os indiciadores estiverem 
associados unicamente a estudos generalistas, tendo como consequência uma não representatividade. 
Neste processo, são necessárias pesquisas interdisciplinares, em áreas estratégicas, com intuito de 
investigar indicadores socioeconômicos, socioambientais, antrópicos e de bem-estar, para a 
sustentabilidade do bioma amazônico. Esta chamada visa identificar pessoas interessadas em análise de 
indicadores atuais da Amazônia, propondo uma visão que leve em consideração características do modo 
de vida das populações e a criação de cartografias que possam ajudar a analisar e correlacionar os 
indicadores estudados na proposta de forma inovadora, principalmente se voltando para a qualidade de 
vida e desenvolvimento sustentável da região. Espera-se utilizar o georreferenciamento e a inteligência 
artificial para compor os relatórios técnicos a respeito do assunto.  

Qual o título do projeto de pesquisa? 

Estudo de indicadores para a sustentabilidade e qualidade de vida na região Amazônia. 

Quais as vagas disponíveis? 

Há vaga para pessoa que esteja fazendo graduação (qualquer curso) e para pessoa que pretenda fazer 
Mestrado em Estudos Antrópicos na Amazônia (www.ppgeaa.propesp.ufpa.br) que é um Programa 
Interdisciplinar. Poderão ser aceitos voluntários. 

Quem pode se candidatar à esta chamada?  

Qualquer pessoa, cursando qualquer curso de graduação ou com qualquer formação à nível de graduação. 
Entretanto, o perfil esperado é conhecimento em Ciência de Dados, Processamento Digital de Imagens e 
Programação. 

Qual a dedicação desejada? 

Espera-se que os candidatos possam ter dedicação exclusiva ao projeto, visto que o mesmo demandará 
bastante tempo. Além disso, para o candidato à vaga de mestrado, a proposta prevê que o mesmo se 
candidate à uma vaga como aluno do PPGEAA, no próximo processo seletivo, que está com etapa de 
inscrição em aberto. 

Há contrapartida financeira para desenvolvimento das atividades do projeto? 

Sim. O projeto foi contemplado pelo Edital 11-2020 CNPq, portanto, é previsto o pagamento de 1 bolsa 
de graduação e 1 bolsa de mestrado, pelo período do projeto (2 anos). Além disso, os candidatos serão 
contemplados com cursos de aperfeiçoamento, a serem ofertados ao longo do projeto. 

Há prazo?  

Sim, o prazo para manifestação é até 11/12/2020. 


