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Mestrados Acadêmicos

Ciências da Religião
O Mestrado em Ciências da Religião amplia e aprimora a qualificação dos pesquisadores e
docentes para atuarem nas várias instituições de Ensino Superior e Escolar, onde se exerça a
investigação, o ensino e a extensão do conhecimento. A formação busca atuar nas políticas
públicas de afirmação da democracia religiosa das várias instituições regionais de promoção,
exposição e guarda de patrimônios culturais. O curso busca o domínio e o aprimoramento dos
referenciais teóricos e os métodos de pesquisa das Ciências da Religião no contexto
Amazônico e seus métodos de pesquisa. Contribui para o aperfeiçoamento do ensino da
religião, considerando o multiculturalismo como característica fundamental do intuito
educacional no Brasil.

Coordenação: Prof. Dr. Douglas Rodrigues da Conceição
Telefone: (91) 4009-9538
Site: http://paginas.uepa.br/ppgreligiao/ [1]
E-mail: ppgreligiao@uepa. [2]br

Educação
O Mestrado em Educação oportuniza a qualificação de profissionais de diferentes áreas do
conhecimento, docentes e pesquisadores das Instituições de Ensino Superior, que atuam em
educação e áreas afins, na Região Amazônica. Uma das finalidades é desenvolver a produção
de estudos em educação relacionados à realidade educacional brasileira e, especificamente, à
Região Amazônica; possibilitar a construção de um referencial teórico-prático social, cultural e
educacional, que subsidie as políticas públicas no Estado.
O Programa, por meio de suas linhas e grupos de pesquisa, visa atender à demanda de
qualificação local, regional e nacional. A proposta atende as necessidades regionais, nacionais
e internacionais (da Amazônia legal), com foco ao incremento de mestres egressos com
potencialidades investigativas e pedagógicas para contribuir e se inserir nos contextos em que
atuam, bem como com as políticas públicas de educação.

Coordenação: Profª. Drª Ivanilde Apoluceno de Oliveira
Telefone: (91) 4009-9552
Site: http://ccse.uepa.br/ppged/ [3]
E-mail: mestradoccse@gmail.com [4]
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Biologia Parasitária na Amazônia
O Mestrado em Biologia Parasitária na Amazônia (BPA) é vinculado ao Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde (CCBS), e desenvolvido em associação com o Instituto Evandro Chagas
(IEC). A pós está estruturada na área de Biologia de agravos infecciosos na

Amazônia, dividida e duas linhas de pesquisas. São elas: Epidemiologia de Microrganismos
e Parasitos, e Fisiopatologia humana e experimental de processos infecciosos.
A qualificação oferece perspectiva interdisciplinar aos docentes, pesquisadores e profissionais
das áreas das ciências biológicas e da saúde, capaz de responder às demandas sociais no
campo da saúde. Além de consider os contextos epidemiológicos, sociais e ambientais, com
enfoque no cenário regional, sem perder de vista as dimensões nacional e internacional.
Coordenação: Karla Valéria Batista Lima
Telefone: (91) 3277-5988
E-mail: ppgbpa@yahoo.com.br [5]

Enfermagem
O curso forma mestres capazes de produzir conhecimentos acerca das necessidades de saúde
da sociedade amazônica, no que se refere às condições e hábitos de vida. Inclui também
repercussões da organização do trabalho da saúde; selecionar, adaptar e prever estratégias
para produzir; validar, aplicar e avaliar tecnologias de saúde para a produção de bem estar.
O Programa de Pós-Graduação em é vinculado ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde
(CCBS) e desenvolvido em Associação com a Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Foi
criado pela Resolução do CONSUN n° 1832/2009, de 20 de março de 2009, e é recomendado
pela Coordenação de Pessoal de Nível Superior (CAPES), na 116ª Reunião do Conselho
Técnico Consultivo (CTC), realizada no dia 24 de março de 2010.
Coordenação: Profª Dra. Mary Elizabeth de Santana
Fone: (91) 3211-1614
Site: http://paginas.uepa.br/ppgenf/ [6]
E-mail: ppgenf.uepa@gmail.com [7]

Ciências Ambientais
O Mestrado em Ciências possui uma área de concentração: Ambiente e Sustentabilidade na

Amazônia Brasileira, com duas linhas de pesquisas. São elas: Meio Ambiente e
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Sustentabilidade, e Estudos de Ecossistemas Amazônicos. O objetivo da pós é formar
profissionais para atuarem no ensino, na pesquisa e no desenvolvimento da área ambiental,
por meio do conhecimento interdisciplinar e domínio de tecnologias aplicadas. O curso ainda
promove a conexão entre o saber acadêmico e as realidades sociais, ao permitir que os
resultados gerados beneficiem tanto a população, quanto o setor produtivo.

Coordenação: Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes
Telefone: (91) 3131-1914
Site: https://paginas.uepa.br/pcambientais/ [8]
E-mail: pcambientais@hotmail.com [9]

Geografia
O Curso de Mestrado Acadêmico em Geografia tem como área de concentração: análises
socioespaciais e territoriais na Amazônia. E como Linhas de pesquisa:
1) Análises socioespaciais e territoriais do campo na Amazônia;
2) Análises socioespaciais e territoriais das cidades na Amazônia.
O Curso é gratuito, na modalidade presencial, com duração de 24 meses e oferta 10 vagas
anualmente, por meio de chamada universal pública. Tem como objetivo formar profissionais
capacitados para análise e proposição acerca das problemáticas socioespaciais e territoriais da
Amazônia, comprometidos com as questões regionais e com espírito crítico-reflexivo.

Coordenador: Willame de Oliveira Ribeiro
Vice Coordenador: Benedito Ely Valente da Cruz
Site: http://www.ppgguepa.com.br [10]
E-mail: coordenacao@ppgguepa.com.br [11]
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