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Ao tempo em que escrevemos este texto, o Programa BECA 
(Bolsas de Estudos para a Conservação da Amazônia) do IEB 
(Instituto Internacional de Educação do Brasil) está para comple-
tar quatro anos e meio dos seus cinco anos de existência . Está na 
hora, portanto, de uma avaliação .

Assim sendo, nesta brochura, além de recuperarmos a história 
do Programa BECA e descrevermos como foi implementado, 
organizamos, sistematizamos e divulgamos os dados até agora 
disponíveis sobre as conquistas e os aprendizados que tivemos 
ao longo desses quase cinco anos . Concedemos especial desta-
que: (i) aos números e estatísticas gerais do Programa, enfocan-
do as suas conquistas; (ii) aos seus impactos positivos diretos e 
indiretos, em dimensões que nós consideramos estratégicas e de 

acordo com a opinião de seus beneficiários e colaboradores; (iii) 
ao resultado da pesquisa que fizemos com os seus egressos, pre-
ocupados que estamos com a inserção profissional desse con-
tingente; e (iv) às perspectivas que antevemos para um eventual 
futuro programa de formação, em diálogo com a literatura sobre 
o tema . Ao longo do texto pontuamos os desafios e os gargalos 
encontrados nos diferentes aspectos da execução do Programa 
e, ao final, anexamos listas e tabelas significativas – como a das 
dissertações e teses defendidas com apoio do BECA até agora .

Esperamos, assim, estar prestando um serviço à sistematização e 
à avaliação de experiências de fomento à formação de recursos 
humanos na Amazônia, em especial em campos de estudo e 
áreas do conhecimento afins à conservação da biodiversidade .

Apresentação
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O Programa BECA resulta da convergência da história de mais 
de dez anos de atuação do IEB com fomento, treinamento e 
capacitação de recursos humanos na área ambiental no Brasil, 
e da recente história da Fundação Gordon e Betty Moore 
apoiando iniciativas conservacionistas na bacia Amazônica . 
Graças a uma contribuição expressiva da Fundação Moore, o 
IEB pôde dar continuidade ao seu programa de cursos e con-
ceber e implementar o Programa BECA, iniciado em 2005 e 
encerrando suas atividades neste ano de 2009 . As bolsas foram 
concedidas em três modalidades (Bolsas de Pós Graduação, 
Pequenos Apoios e Desenvolvimento Profissional), totalizan-
do um investimento direto de cerca de USD $ 1,250,000 .00, 
que beneficiou 322 pessoas entre estudantes de nível mé-
dio, graduação e pós-graduação, pesquisadores, líderes 
comunitários e técnicos de organizações governamentais, 

não-governamentais e privadas, que atuam em áreas afins à 
conservação da biodiversidade na Amazônia brasileira .

A maioria das candidaturas enviadas e das bolsas concedidas, 
cerca de 85% do total, estava ligada a estados da Amazônia 
Legal Brasileira, com predominância do Pará e do Amazonas, 
sendo o maior número de bolsas e o maior volume de recursos 
destinados ao mestrado no país . Os dados indicam que o BECA 
foi um programa majoritariamente orientado para estudantes, 
instituições, cursos e programas sediados na Amazônia, bene-
ficiando basicamente jovens em fases preliminares de forma-
ção com uma trajetória majoritariamente vinculada às Ciências 
Naturais e da Terra .

Entre os impactos tangíveis do Programa BECA em áreas con-
sideradas estratégicas para a conservação, o uso sustentável 

Sumário Executivo



da biodiversidade – incluindo estabelecimentos de ensino . Não 
obstante, quando analisado contra o pano de fundo da litera-
tura sobre capital humano na Amazônia, revelou que ainda há 
muito o que fazer . É assim que a reflexão sobre a dinâmica do 
fomento à capacitação aponta para a necessidade de programas 
de fomento que sejam, efetivamente, programas de formação 
focados em estudantes nativos da – ou residentes há longo prazo 
na – Amazônia, em fases iniciais de qualificação profissional, do 
ensino médio ao mestrado, passando pela graduação, que abar-
quem várias dimensões passíveis de serem traduzidas no trinô-
mio: bolsas para apoiar a formação disciplinar em instituições de 
ponta na Amazônia; cursos para prover formação complementar 
em temas emergentes e problemas do mundo real; e fixação por 
meio da indução à criação de posições novas e relativamente 
permanentes em instituições dos vários setores da sociedade . 
Um programa com tais características e dirigido a esse tipo de 
público ajudaria a fomentar o pensamento crítico focalizado em 
problemas e competências para a negociação, e a busca de so-
luções criativas e inovadoras .

e a repartição dos benefícios oriundos da biodiversidade na 
Amazônia brasileira, destacam-se: sua acanhada contribuição 
para amenizar a desigualdade regional do sistema de pós gra-
duação; o fomento à produção e à circulação de conhecimento 
científico relevante para a conservação da biodiversidade (seja 
ligado a espécies determinadas ou a diferentes dimensões do 
manejo de áreas protegidas); a contribuição para a mudança 
de culturas institucionais não totalmente convertidas à agenda 
conservacionista; os efeitos positivos sobre novos cursos de pós 
graduação na região; e o efeito portfolio relacionado ao valor 
agregado de investimentos cruzados (incluindo os dos projetos 
e programas integrados de pesquisa de mais longa duração) . 
Entre as lacunas, nossa incapacidade de desenvolver um pro-
grama de egressos a contento .

O cenário revelado pela pesquisa com os egressos do Programa 
permitiu-nos concluir que o BECA motivou seus beneficiários 
a prosseguir com a sua qualificação e municiou com profissio-
nais capacitados instituições locais, regionais e federais do se-
tor público e ONGs de algum modo vinculadas à conservação 
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Foi assim que em 2003 o IEB entrou em contato com técnicos 
da Iniciativa Andes Amazônia Fundação Moore e deu início 
ao desenho da proposta do que viria ser o Programa BECA . 
Retomava, assim, a sua história de apoio e fomento à forma-
ção de recursos humanos, iniciada em 1989 com o SUNY 
Brazil ADC Training Program (por meio da cooperação entre 
a USAID e o International Development Group da SUNY) e 
que prosseguiu em 1997 com a associação ao WWF Brasil 
no Programa Natureza & Sociedade (criado três anos antes 
pela parceria do WWF Brasil com a Fundação Ford), para a 
qual o IEB trouxe as modalidades de apoio Treinamento de 
Longo Prazo no Exterior e Bolsa de Aperfeiçoamento Técnico 
de Profissionais do antigo programa da SUNY Brazil . Com o 
fim da parceria IEB/SUNY em 2002 e o encerramento das 
atividades do Programa Natureza & Sociedade em 2003 por 
falta de recursos, o IEB buscava uma nova parceria, sólida e 
duradoura, que lhe permitisse prosseguir com essa trajetória .

O Programa BECA resulta da convergência da história de 
mais de dez anos de atuação do IEB com fomento, treina-
mento e capacitação de recursos humanos na área ambien-
tal no Brasil, e da história de pouco menos de dez anos da 
Fundação Gordon e Betty Moore apoiando iniciativas con-
servacionistas na bacia Amazônica e nos contrafortes orien-
tais dos Andes . O IEB foi identificado em dezembro de 2002 
como um dos mais importantes provedores de capacitação e 
treinamento não acadêmicos na área ambiental e de conser-
vação no Brasil, e um dos líderes nessa área, em levantamento 
efetuado pelo Conservation Strategy Fund com o suporte da 
Fundação Moore e do Center for Applied Biodiversity Science 
da Conservação Internacional (CI) . O documento também re-
conhecia o IEB como possuindo um dos melhores modelos 
de capacitação profissional, com foco em temas, habilidades 
e competências não necessariamente trabalhados no treina-
mento formal de ambientalistas e conservacionistas .

Uma Breve História
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como o Caleidoscópio, é um dos vários programas vinculados 
à Iniciativa Andes Amazônia da Fundação Moore, cujo objeti-
vo é promover a conservação de processos ecológicos de lar-
ga escala, por meio de três dimensões estratégicas: a geração 
de conhecimento científico relevante e diretamente aplicado à 
conservação da biodiversidade; a (re)definição de instrumentos 
de economia e de política ambientais; e a criação e o manejo 
de áreas protegidas (no sentido amplo do termo) .

O Programa BECA foi para a rua em março de 2005 com um 
edital ambicioso que abrangia todo o período de duração do 
Programa – no caso, cinco anos – a que se seguiu um intenso 
trabalho de divulgação, tanto por meio da Internet, quanto por 
meio de anúncios em revistas científicas, incluindo também a 
visitação in loco a instituições de ensino e pesquisa de dife-
rentes níveis em todas as capitais amazônicas . A divulgação 

Assim sendo, graças a uma contribuição da Fundação Gordon 
e Betty Moore no valor de USD $ 3,496 .000 .00, o IEB pôde 
dar continuidade ao seu programa de cursos – o Caleidoscópio, 
no âmbito do qual oferecemos 13 cursos nos últimos cinco 
anos – e conceber e implementar o Programa BECA . Por meio 
deste, oferecemos bolsas de estudo para 322 pessoas, entre 
profissionais, técnicos, ativistas e estudantes engajados em ati-
vidades e pesquisas visando a conservação, o uso sustentável 
e a repartição dos benefícios oriundos da biodiversidade na 
Amazônia brasileira . As bolsas destinaram-se à qualificação de 
estudantes de nível médio, graduação e pós-graduação, pes-
quisadores, líderes comunitários e técnicos de organizações 
governamentais, não-governamentais e privadas, que atuam 
em campos de estudos e áreas afins à conservação da biodi-
versidade na Amazônia brasileira, representando um investi-
mento direto de cerca de USD $ 1,250,000 .00 . O BECA, assim 

A Implementação do Programa



(Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) . Assim sendo, 
nem todas as candidaturas oriundas da Amazônia são de nativos 
da Amazônia . Segundo, porque nos forçou a fazer, logo ao final 
do primeiro semestre de 2005, um conjunto adequações que 
se revelaram necessárias: reduzir de três para dois o número de 
chamadas anuais; revisar todos os formulários de candidatura; 
redesenhar, refinar e especificar o processo seletivo por modali-
dade de apoio, instituindo comitês de seleção distintos para cada 
categoria; e promover um rearranjo institucional interno ao IEB 
para administrar as recém descobertas complexidade e magni-
tude do Programa . Terceiro, fomos obrigados a ampliar a nossa 
rede de pareceristas e potenciais membros de comitês de sele-
ção, que, tendo iniciado com cerca de 60 colaboradores, ao final 
do primeiro ano já somava 125 . Tudo isso foi feito sob a pressão 
da desvalorização do Dólar frente ao Real, que nos impediu de 
contratar um assistente de programa e implementar ações previs-
tas no projeto original .

Considerando assim todas essas mudanças – implementadas 
ainda cedo no ciclo de vida do Programa – e o déficit estrutural 
com que trabalhamos desde então, implementamos o BECA 
com duas chamadas por ano para duas modalidades de apoio:

 ≻ Bolsas de Pós Graduação: Mestrado e Doutorado no 
país e no exterior, no valor de USD $ 14,000 .00 e USD 
$ 60,000 .00 respectivamente, por um período não su-
perior a dois anos .

 ≻ Pequenos Apoios: Bacharelado e Nível Médio, no valor 
de USD $ 2,000 .00 também por um período não supe-
rior a dois anos .

do Programa concentrou-se nos estados da Amazônia Legal 
Brasileira, por pelo menos dois motivos . Primeiro, pelo fato do 
BECA não ser um programa dirigido exclusivamente a residen-
tes na região, mas sim aberto para nacionais que estudassem, 
pesquisassem ou trabalhassem na Amazônia . Durante o dese-
nho do Programa, técnicos da Fundação Moore e a equipe do 
IEB avaliaram que não haveria demanda qualificada suficiente 
na região, de modo que se restringíssemos o Programa a esta, 
talvez não tivéssemos candidatos suficientes . Em segundo lu-
gar, porque achávamos que o Programa poderia ter um papel 
no fortalecimento de cursos e instituições na região, mais do 
que no sul e sudeste do país, onde se concentra a produção de 
conhecimento científico no país . Como veremos adiante, essa 
estratégia de divulgação revelou-se acertada .

Concebido e divulgado originalmente para ter três chamadas 
anuais de candidaturas, fomos surpreendidos na primeira cha-
mada do Programa, no primeiro semestre de 2005, com mais de 
280 candidaturas às diferentes modalidades do Programa – um 
claro indicativo da demanda represada por esse tipo de apoio, 
em especial no nível de mestrado, como veremos a seguir . O 
resultado da primeira chamada foi impactante por outros moti-
vos . Primeiro, porque mais de três quartos das candidaturas re-
cebidas vieram da Amazônia, o percentual se mantendo entre 
as bolsas concedidas, desqualificando assim a avaliação original 
de que não haveria demanda qualificada suficiente na região . 
Isso se deve, em parte, a esquemas de recrutamento de can-
didatos a nível nacional por instituições de ensino e pesquisa 
relativamente consolidadas da região – como é o caso do INPA 
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Características do Programa

Para se candidatar, era necessário: ser cidadã(o) brasileira(o) 
ou residente legal permanente no Brasil; ter compromisso 
com a Amazônia brasileira ou nela atuar, desenvolvendo pes-
quisas e/ou ações relacionadas à conservação da biodiversi-
dade na região; estar matriculado(a), ter sido admitido(a), ou 
ser candidato(a) em instituição acadêmica ou programa de 
treinamento no qual desejasse estudar e se capacitar; e con-
duzir estudos e ações com claros vínculos com a conservação 
da biodiversidade e de processos ecológicos de larga esca-
la na Amazônia brasileira, em um ou mais de 35 campos de 
estudo ou disciplinas das Ciências Naturais ou Sociais elegí-
veis . Em virtude das diferentes tradições disciplinares no Brasil 
e nos Estados Unidos, a Fundação Moore não considerava 
Administração, Aquicultura, Agricultura, Economia tout court, 
Educação Ambiental, Engenharia Ambiental e Turismo como 
campos de estudo elegíveis . Durante muito tempo tivemos que 
responder aos potenciais beneficiários as razões pelas quais 
havia restrições a essas áreas, ainda que não concordássemos 
com as mesmas . Além disso, havia restrições a usar Bolsas de 
Pós Graduação para apoiar formação em nível de especiali-
zação . Não obstante, principalmente nas primeiras chamadas 
do Programa, logramos conceder alguns apoios para especia-
lização usando recursos destinados ao mestrado – ver lista de 
dissertações de mestrado ao final .

Não havia restrições para que uma mesma pessoa se candida-
tasse mais de uma vez, seja para a mesma modalidade de apoio, 

As chamadas eram semestrais, conforme a seguinte lógica: can-
didaturas a bolsas no primeiro semestre, se aprovadas, eram 
beneficiadas a partir do início do segundo semestre, em agosto; 
candidaturas a bolsas no segundo semestre, se aprovadas, eram 
beneficiadas a partir do início do ano subsequente, em janeiro . 
A modalidade Desenvolvimento Profissional, basicamente des-
tinada a apoiar capacitações e treinamentos, viagens de estudo 
e estágios de curta duração, por sua vez, foi processada em 
fluxo contínuo desde julho de 2005 .

Candidaturas a Bolsas de Pós Graduação foram recebidas – e 
bolsas concedidas – nos três primeiros anos do Programa, de 
2005 a 2007 . Os dois anos subsequentes destinaram-se à ges-
tão das últimas bolsas concedidas nesta categoria e ao moni-
toramento e seguimento do(a)s bolsistas – cujos resultados par-
ciais sintetizamos nesta brochura . Já candidaturas a Pequenos 
Apoios e Desenvolvimento Profissional foram recebidas – e 
apoios concedidos – ao longo de quatro anos de Programa, 
de 2005 a 2008, sendo que os apoios concedidos em 2008 
sofreram limitações de período e de recursos, em função dos 
efeitos da variação cambial e da necessidade de concluí-las an-
tes do encerramento do Programa – como veremos a seguir . 
Potenciais beneficiários tiveram dificuldade de entender essa 
limitação: porque o Programa tem cinco anos e só concederá 
Bolsas de Pós Graduação por três anos? Desde cedo iniciamos 
negociações com a Fundação Moore para assegurar a continui-
dade do Programa para além desses limites, mas mudanças na 
Iniciativa Andes Amazônia inibiram esta possibilidade .



de tempo, e elaborasse um orçamento dentro de rubricas pré 
definidas, quais sejam: ajuda de custo para manutenção (alimen-
tação, moradia, etc .); taxas escolares e acadêmicas (matrículas 
e mensalidades); despesas com viagens de ida e volta para a 
instituição ou programa onde serão efetuados os estudos; livros; 
material de consumo e suprimentos; e custos relativos à pesquisa 
de campo, caso exigida pela instituição ou programa de estudos . 
Alguns destes itens de despesas eram executados diretamente 
pelo IEB contra a solicitação do(a) bolsista (passagens aéreas) e 
outros pagos na forma de restituição contra prestação de contas 
apresentada pelo(a) bolsista (livros) . Tratava-se de um modelo si-
milar ao do Programa Russell E . Train Education for Nature (EFN) 
do WWF-US . Isso nos permitiu maximizar os recursos dispo-
níveis e conceder um número de bolsas maior do que o ori-
ginalmente previsto e contratado com a Fundação . Os valores 
das bolsas, por sua vez, foram anunciados em Dólar americano 

ou para outra, tendo isso ocorrido em 219 casos (183 pessoas 
se candidataram duas vezes e 36 três vezes) . Não obstante, 
uma pessoa só obtinha nova bolsa: se esta se destinasse a outro 
treinamento/capacitação; se o(a) candidato(a) tivesse cumprido 
integralmente seus compromissos contratuais anteriores junto 
ao Programa; e, no caso de novo pleito para Desenvolvimento 
Profissional, após decorrido um ano de concluído o apoio ante-
riormente obtido . Visávamos, assim, ampliar e desconcentrar a 
oferta . Isso, contudo, não impediu que seis pessoas recebessem 
duas bolsas e/ou apoios, em dois desses casos se tratando de 
um suporte continuado à formação – mestrado e doutorado, 
em um caso, e nível médio e graduação em outro .

O Programa BECA diferia de outros programas de bolsa por não 
conceder um estipêndio fixo mensal por um período definido . 
Antes, exigia que a(o) candidata(o) definisse o período para o 
qual solicitava o apoio ou bolsa, dentro de determinados limites 



15a condicionar a celebração de acordos à apresentação de com-
provante de quitação de débito com a mesma . Situação similar 
ocorreu no caso de bolsistas no exterior, do(a) s quais passamos 
a exigir vistos válidos para a formalização dos acordos .

Com o passar do tempo, a perspectiva de finalização do 
Programa e a crescente pressão da desvalorização cambial, em 
2008, quando recebemos apenas candidaturas às modalidades 
Desenvolvimento Profissional e Pequenos Apoios, nos vimos 
premidos a estabelecer limitações de recursos e de período de 
duração dos apoios . Assim sendo, lançamos um edital com-
pletamente revisto em 2008 destinado só a essas categorias 
de apoio e mudando a estratégia de concessão dos Pequenos 
Apoios, que passou a se dar por meio de valores fixos bimes-
trais de R$ 580,00 por um período de apenas um ano – o que 
facilitou sobremaneira a gestão das bolsas de lá para cá .

como uma forma de proteger os recursos disponíveis da desva-
lorização em um contexto de câmbio flutuante . Isso significou, 
contudo, que o(a)s bolsistas beneficiados foram, ao longo do 
tempo, recebendo um montante menor de recursos em Reais . 
Apesar disso, colaboradores e orientadores, em manifestações 
informais à Coordenação do BECA, expressaram seu entendi-
mento de que esse foi um ponto importante do Programa: ao 
exigir do(a) potencial candidato(a) maturidade e responsabilidade 
na elaboração individual do orçamento .

O Programa BECA não apoiou a aquisição de material perma-
nente, não financiou e nem restituiu despesas incorridas ante-
riormente à celebração do Termo de Concessão de Doação e, 
depois de um início titubeante, não cobriu despesas com via-
gens para apresentação de trabalhos em congressos e/ou para 
participação em eventos . Depois de experiências problemáticas 
com bolsistas matriculados em instituições privadas, passamos 



a análise do respectivo comitê de seleção . Já a terceira fase não 
se aplicava à modalidade Desenvolvimento Profissional . Nesta, 
em caso de dois pareceres discordantes, solicitava-se um terceiro 
para desempate .

O(A)s colaboradore(a)s do Programa eram profissionais 
conceituado(a)(s) das áreas de conhecimento, disciplinas, espe-
cialidades ou campos de estudo em que o(a)s candidato(a)s de-
sejavam se capacitar . Nos agradecimentos finais desta brochu-
ra, são nominados todo(a)s os cerca de 190 que colaboraram 
ao longo dos quase cinco anos de Programa . Observamos que 
começamos com um grupo reduzido de pouco mais de 60 co-
laboradores na primeira chamada para candidaturas, em 2005, 
e nos vimos obrigados, ainda naquele primeiro ano, como dito 
anteriormente, a ampliar essa rede, chegando ao final do ano 
com 125 colaboradores . Como se percebe, o trabalho de am-
pliar essa rede foi ininterrupto, em função da crescente deman-
da pelo Programa . Isso não impediu, contudo, que em algumas 
chamadas com grande demanda, tivéssemos que restringir a 
avaliação dos pedidos de Pequenos Apoios – menos comple-
xos que os de pós graduação – a um parecer por candidatura . 
No mais, todas as candidaturas foram objeto de pelo menos três 
avaliações: as dos dois pareceristas e a efetuada pelo membro do 
comitê de seleção em cuja mão o dossiê caía – que funcionava 
com um tertius . Uma reivindicação dos colaboradores que não 

O Processo Seletivo

O processo seletivo do Programa BECA, para cada chamada de 
candidaturas, compunha-se de três etapas, diversamente apli-
cadas a cada modalidade de apoio . A primeira era a triagem, 
efetuada pela Equipe do Programa BECA e se aplicava a todas as 
modalidades de apoio . Não implicava em julgamento do mérito 
das candidaturas, mas era eliminatória, desclassificando-se can-
didaturas que não se adequassem aos objetivos do Programa, e 
aos requisitos e normas do Edital, e/ou com documentação in-
completa ou formulários preenchidos incorretamente . A segun-
da era a avaliação por pareceristas, quando, depois de revistas, 
candidaturas a todas as modalidades eram enviadas para dois 
pareceristas para análise e emissão de pareceres . Os pareceristas 
avaliavam o perfil e a trajetória do(a) candidato(a), seu plano de 
capacitação e a adequação orçamentária da proposta, ao final (i) 
recomendando, (ii) recomendando com as ressalvas que apon-
tava ou (iii) não recomendando a candidatura . Seguia-se, então, 
a terceira e última etapa, o julgamento pelo Comitê de Seleção . 
Baseado nos pareceres emitidos para cada candidatura, um co-
mitê independente e interdisciplinar, composto por acadêmicos, 
especialistas do governo e de organizações não-governamentais 
– convocados dentre os pareceristas – se reunia para a sele-
ção final . Em função da singeleza das candidaturas a Pequenos 
Apoios para nível médio, depois de tentativas frustradas, deixa-
mos de fazê-las passar pela segunda etapa, indo estas direto para 
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conseguimos implementar foi a plena informatização do proces-
so seletivo, tendo gasto muito papel e efetuado despesas postais 
em excesso para implementar o procedimento supradescrito .

Em função das limitações a que já nos referimos, não nos foi 
possível responder de modo individual a cada pleiteante, princi-
palmente o(a)s não agraciado(a)s, como gostaríamos . O resultado 
final do julgamento do comitê de seleção era divulgado por meio 
de uma lista de selecionados, com a conseqüente lista de espera 
(para casos de desistência ou rescisão), no site do IEB nos prazos 
e datas definidos no Edital – ao passo que o(a)s selecionado(a)s à 
modalidade Desenvolvimento Profissional eram formalmente co-
municados pelo IEB . A idéia, contudo, era instituir um processo 
não só competitivo e centrado no mérito, mas construtivo, em 
que candidato(a)s propondo abordagens inovadoras que care-
cessem de maior qualificação, fossem encorajado(a)s a fortalecer 
e resubmeter suas candidaturas . Apesar dessa limitação, sempre 
que interpelados pelo(a)s não agraciado(a)s sobre os motivos de 
sua exclusão, lhes enviávamos os pareceres – assegurado o ano-
nimato dos pareceristas . Assim sendo, como já relatamos, não 
foram poucas as ocasiões em que tivemos candidaturas resub-
metidas duas e até três vezes, algumas da quais se beneficiando 
dos comentários dos pareceristas, sendo enfim selecionadas, o 
que mostra a potencialidade de uma abordagem construtiva e 
dialógica no processo seletivo .
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– em caso de Bolsas de Pós Graduação – e pelo menos uma 
recomendação sem ressalvas – no caso de Pequenos Apoios 
(Graduação) . Entretanto, se fôssemos considerar todas as can-
didaturas que chegaram aos comitês de seleção como short 
listed, os números relativos a candidaturas meritórias seriam 
ainda mais significativos . Isso porque, de acordo com deci-
sões tomadas em conjunto com colaboradores que sentaram 
nos comitês de seleção, todas as candidaturas que tivessem 
ao menos uma recomendação – ainda que com ressalvas – de 
ao menos um parecerista deveriam chegar ao comitê de se-
leção . A última coluna retrata a situação geral dos “egressos” 
até maio de 2009, quando restavam somente 46 contratos por 
finalizar (14% do total), a maioria destes Pequenos Apoios 
concedidos no penúltimo ano do Programa, em 2008 . Ao lon-
go do texto, quanto tratarmos de percentuais, diferenciaremos 
bolsistas de egressos quando for o caso .

A tabela a seguir sintetiza os números gerais do Programa 
BECA em seus quatro anos e meio de existência . Importa 
informar que os números apresentados são números gerais 
corrigidos, excluindo-se cancelamentos, desistências e desli-
gamentos, que, por irrisórios que foram, são estatisticamente 
irrelevantes . Para entendê-la é importante ter mais informa-
ções sobre o processo seletivo . A linha “residuais” se refere a 
um conjunto de candidaturas tão mal instruídas que nunca foi 
possível classificá-las . As colunas relativas às “metas” e “can-
didaturas” são auto evidentes . “Válidas” eram as candidaturas 
que passavam pela triagem efetuada pelo IEB . Short listed – 
seguindo uma terminologia empregada por outros programas 
de capacitação apoiados pela Fundação Moore – eram as 
candidaturas meritórias que chegavam até os comitês de se-
leção finais . Em nosso caso, se tratavam de candidaturas que 
recebiam duas recomendações sem ressalvas dos pareceristas 

 O Beca em Números
Perfil Geral de Oferta, Demanda, 

Candidato(a)s e Bolsistas



Percebe-se também que não se concedeu nenhuma bolsa de 
mestrado no exterior, conforme originalmente acordado . Isso 
se deve à interpretação já estabelecida no Brasil, entre agências 
de fomento e programas de pós graduação, de que cursar mes-
trado no exterior só se justifica em casos raros e excepcionais, 
dada a consolidação da pós graduação no país, em especial no 
nível de mestrado . Essa interpretação veio à tona na primeira 
chamada de 2006, quando o comitê de seleção julgou que as 
onze candidaturas válidas então apresentadas para mestrado 

Tabela 1: Números Gerais do Programa BECA (2005 / maio de 2009)

Tipo de Apoio Metas Candidaturas Válidas Short Listed Bolsas 
Concedidas Egressos

Residuais - 27 - - - -
Desenvolvimento Profissional 60 185 130 98 64 64

Subtotal 60 185 130 98 64 64

Pequenos 
Apoios

Nível Médio 65 202 251 210 64 43
Graduação 60 370 264 145 61 49

Subtotal 125 572 515 355 125 92

Bolsas de Pós 
Graduação 

No País

Mestrado 36 656 601 153 89 85
Doutorado 12 171 162 56 33 24

Subtotal 48 827 763 209 122 109

No 
Exterior

Mestrado 3 16 15 5 - -

Doutorado 3 29 27 16 11 11

Subtotal 6 45 42 21 11 11

Subtotal 54 872 805 230 133 120
TOTAL 239 1656 1450 683 322 276

Assim sendo, como se percebe, duas conclusões evidentes 
emergem da tabela . Primeira, que as metas acordadas com a 
Fundação Moore foram ou bem cumpridas, ou superadas, to-
talizando 322 bolsas e apoios concedidos, o que significou um 
investimento direto de cerca de USD $ 1,250,000 .00 . Segunda, 
que o número de candidaturas meritórias superou em mais 
do que o dobro o número de bolsas e apoios concedidos . 
Houvesse mais recursos e o Programa teria beneficiado um nú-
mero maior de candidatos .
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Observando-se a próxima tabela, na qual se pode acompanhar a 
evolução da demanda e da oferta de bolsas e de apoios ano a ano, 
chamada a chamada, fica evidente o crescimento consistente da 
demanda pelo Programa ao longo dos anos, tomando como parâ-
metro os números das primeiras chamadas anuais dos três primei-
ros anos do Programa BECA, período durante o qual recebemos 
candidaturas a Bolsas de Pós Graduação . Trabalhamos, assim, em 
uma conjuntura de demanda crescente e recursos definidos limi-
tados . Verifica-se, contudo, nos anos de 2006 e 2007 uma queda 
entre a primeira e a segunda chamadas anuais . Isso ocorreu apesar 
dos comitês de seleção que se reuniam por ocasião das primeiras 
chamadas sempre trabalharem com um gargalo autoimposto, visto 
que sempre tinham em mente a necessidade de reservar recursos 
para a segunda chamada do ano . Essa queda se explica pelos se-
guintes fatores . No ano de 2006, depois de uma intensa divulgação 
do Programa BECA no início do ano, deliberadamente decidimos 
não reforçar a divulgação para a segunda chamada . A idéia era 
fazer uma experiência sobre o conhecimento e a visibilidade do 
Programa após dois anos de implementação, e como a demanda 
se comportaria sem uma divulgação complementar . Com a queda 
verificada – a um nível um pouco menor do que 30% da média das 
três chamadas anteriores – concluímos que, malgrado amplamente 
conhecido, visto que recebemos candidaturas de diferentes estados, 
o Programa ainda dependia de uma divulgação contínua . Outra 
razão para essa queda deve-se ao fato de termos concentrado a 
recepção de candidaturas a Bolsas de Pós Graduação no exterior 
– dados suas especificidades e o montante de recursos disponíveis 
– exclusivamente nas primeiras chamadas anuais . 

no exterior poderiam muito bem ser desenvolvidas em progra-
mas de pós graduação no país . Assim sendo, o comitê deci-
diu realocar os fundos dessa linha para beneficiar um número 
maior de candidaturas meritórias a doutorado no exterior, o 
que permitiu ao Programa conceder quase o dobro de Bolsas 
de Pós Graduação no exterior em relação ao originalmente 
acordado . Somadas as 11 bolsas de doutorado no exterior aos 
24 apoios para Desenvolvimento Profissional que deram supor-
te a treinamentos de curta duração fora do país, totalizamos 
cerca de 11% do total das bolsas no exterior, o que representou 
um investimento direto superior a USD $ 193,000 .00 .

Brasil

89%

Exterior

11%

Figura 1: Percentual de Bolsas no Exterior



Tabela 2: Demanda de Candidaturas e Oferta de Bolsas do Programa BECA por Chamadas
Chamadas 1/2005 2/2005 1/2006 2/2006 1/2007 2/2007 1/2008 2/2008 TOTAIS

Status
Modalidades Cand . Bols . Cand . Bols . Cand . Bols . Cand . Bols . Cand . Bols . Cand . Bols . Cand . Bols . Cand . Bols . Cand . Bols .

Residuais 18 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 -

Desenvolvimento 
Profissional 42 10 22 7 34 16 0 0 44 17 0 0 42 14 1 0 185 64

Pequenos Apoios
(Nível Médio) 16 9 3 3 19 10 7 6 56 5 0 0 82 22 19 9 202 64

Pequenos Apoios
(Graduação) 50 7 73 10 71 7 14 5 69 14 49 8 41 10 3 0 370 61

Bolsa de Pós-Graduação
(Mestrado no Brasil) 115 15 126 18 156 16 54 15 136 14 69 11 0 0 0 0 656 89

Bolsa de Pós-Graduação
(Mestrado no Exterior) 2 0 1 0 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16 0

Bolsa de Pós-Graduação
(Doutorado no Brasil) 32 3 35 7 37 7 12 4 35 7 20 5 0 0 0 0 171 33

Bolsa de Pós-Graduação
(Doutorado no Exterior) 9 3 0 0 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 11

TOTAIS 284 47 268 45 350 64 87 29 340 47 139 17 165 26 23 9 1656 322

As figuras a seguir ajudam a delinear um pouco a demanda 
e a oferta do Programa BECA . Em primeiro lugar importa no-
tar que a maioria absoluta das candidaturas – 53% – foi para 
Bolsas de Pós Graduação, sendo que 40% do total de candi-
daturas foi para bolsas de mestrado no país . Trata-se de um 
indicador confiável do gargalo na oferta deste tipo de apoio 
pelas agências oficiais de fomento nos níveis federal e estadual, 

principalmente no que se refere aos novos programas de pós 
– o famoso “enxoval” da CAPES (ver próxima parte) . As Bolsas 
de Pós Graduação no país e no exterior corresponderam a 41% 
do número total de bolsas e apoios concedidos, mas se consi-
derarmos os valores concedidos elas respondem por cerca de 
74% do investimento direto do Programa, totalizando aproxi-
madamente USD $ 981,000 .00 .
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A maioria das candidaturas veio dos estados da federação que 
compõem a Amazônia Legal Brasileira (84%), percentual este 
que aumenta um pouco no universo de bolsas concedidas (86%) . 
Conforme já notamos, se por um lado essa situação desautorizou 
avaliações pessimistas quanto à existência de demanda qualifica-
da na região; por outro, expressa o grau de consolidação das insti-
tuições de ensino e pesquisa da região, algumas das quais, por sua 
vez, têm esquemas de recrutamento à escala nacional . Tratam-se 
não só de candidaturas e bolsas de Amazônidas, mas de pessoas 
oriundas de outras regiões do país que estuda(va)m na Amazônia . 
As situações do Pará e do Amazonas são dignas de nota: o primei-
ro por responder sozinho por cerca de 41% das candidaturas e 
bolsas; e o segundo por estar melhor representado com bolsas do 
que com candidaturas, indicando a qualidade e a competitividade 
destas . Somando-se o Acre, temos então cerca de 3/4 das candi-
daturas e bolsas situadas nesses três estados amazônicos .
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Esse padrão mais ou menos se manteve nos três primeiros anos 
do Programa, com uma ligeira flutuação em 2007: o cresci-
mento de candidaturas para Pequenos Apoios naquele ano (ver 
Tabela 2), resultante de um esforço de divulgação concentrado 
dirigido a potenciais clientes (instituições e candidatos) desta 
modalidade, reduziu a importância de candidaturas a bolsas de 
mestrado no país . Em 2008 já não se recebeu mais candidatu-
ras nem se concedeu Bolsas de Pós Graduação, de modo que 
o perfil mudou bastante no quarto ano .

Candidaturas do sexo feminino sempre foram maioria 
(53%), situação que se mantém em relação a bolsas con-
cedidas (52%) . O BECA também beneficiou basicamente 
jovens entre 18 e 29 anos, em fases ainda preliminares de 
formação nos níveis médios, de graduação e mestrado . Um 
dado digno de nota é que as mulheres, apesar de serem 
maioria em todas as categorias de apoio, crescem propor-
cionalmente nos níveis mais altos de formação, como mos-
tra a Figura 9 a seguir .
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Figura 6: Percentual de Candidaturas por Gênero

Figura 8: Número de Bolsistas por Sexo e Faixa Etária

Figura 7: Percentual de Bolsas por Gênero

Figura 9: Número de Bolsistas por Sexo e Modalidade
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Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) e a Embrapa Amazônia 
Oriental (CPATU – Centro de Pesquisa sobre Agricultura no 
Trópico Úmido), com quatro bolsas cada – sendo que nesta úl-
tima para apoiar atividades de estágio e de iniciação científica 
vinculados a projetos de graduação nas duas universidade pa-
raenses supramencionadas . Seguem-se a Universidade Federal 
do Amazonas (UFAM) e a Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA), com três bolsistas cada, e um conjunto de 16 outras 
instituições, entre públicas e privadas (como a FIT/Faculdades 
Integradas do Tapajós e a UNINORTE/Centro Universitário do 
Norte) com de dois a um bolsista cada . Já os cursos mais pro-
curados em nível de graduação foram Ciências Biológicas com 
25 bolsas, Engenharia Florestal com sete, Agronomia com seis, 
Geografia e Oceanografia, com quatro bolsas cada . Ciências 
Sociais vem em seguida com três bolsas e Direito, Engenharia 
Ambiental e Engenharia de Pesca com duas bolsas cada, seguin-
do-se outros seis cursos com uma bolsa cada .

Dos 276 egressos (ex bolsistas) do BECA que ou fizeram e/
ou estão concluindo o Doutorado, o Mestrado e a própria 
Graduação com apoio do Programa, ou que receberam apoios 
de curta duração de Desenvolvimento Profissional, metade – 
117 – cursaram Ciências Biológicas na Graduação . Em segui-
da vêm Engenharia Florestal, com 26 bolsistas tendo feito este 
curso na graduação; Agronomia com 19; Geografia com 11; 
Oceanografia com nove; Administração e Ciências Sociais com 
cinco; Medicina Veterinária com quatro; Direito e Engenharia 
de Pesca com três; seguindo-se 21 outros cursos na lista .

Foram concedidos 61 Pequenos Apoios para a graduação para 
aluno(a)s em 23 instituições de ensino superior, as de maior 
incidência sendo a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a 
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), com 15 e oito 
bolsistas respectivamente, correspondendo a mais de 1/3 das 61 
bolsas concedidas nessa categoria . Em segundo lugar, com qua-
tro bolsas cada vêm a Universidade Federal do Acre (UFAC), a 
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Figura 11: Cursos de Graduação com Maior Número de Bolsistas BECA
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Já a pós graduação traz números que expressam outra rea-
lidade: maior diversidade de cursos e instituições, e maior 
concentração de bolsas em algumas instituições . Foram con-
cedidas 133 Bolsas de Pós-Graduação para aluno(a)s em 36 
instituições, sendo as mais procuradas o Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia (INPA), com 44 bolsas, a UFPA com 25 
e o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) com sete – sendo 
que neste caso para cursos credenciados junto à UFPA . Estas 
três, portanto, constituíram a nossa maior clientela . Em segui-
da vêm a UFAC, com seis bolsas, a Universidade de Brasília 
(UnB) com cinco e a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) 
com quatro – sendo que neste caso para um único e recém 
instalado programa de pós graduação, o de Biodiversidade 
Tropical . Em seguida, com três bolsas cada, aparecem a 

UFAM, a UFMA, a UFRA e a Universidade da Flórida . Já os 
cursos mais procurados em nível de pós graduação, dos 50 
que nossos bolsistas cursaram, foram os de Ecologia com 24 
bolsas, Biologia de Água Doce e Pesca Interior (INPA) com 
nove, Zoologia com sete, Genética Conservação e Biologia 
Evolutiva (INPA) com seis, Ecologia e Manejo de Recursos 
Naturais (UFAC), Botânica e Ciências Ambientais (UFPA/
GOELDI/EMBRAPA) com cinco – sendo este também um pro-
grama de pós recentemente instituído . Entre os quatro cursos 
com quatro bolsas cada, dois merecem destaque: o já men-
cionado Biodiversidade Tropical da UNIFAP e o de Ecologia 
de Ecossistemas Costeiros e Estuarinos da UFPA – indicando 
como o BECA trabalhou como uma concepção ampliada de 
Amazônia, incluindo a sua costa muito singular .
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Figura 13: Cursos de Pós Graduação com Maior Número de Bolsistas BECA
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As informações relativas aos bolsistas que fizeram iniciação 
científica não revelou uma ligação mais evidente entre o êxito 
em conseguir a bolsa e a experiência em treinamento científi-
co com apoio de bolsa durante a graduação, conforme se vê 
na tabela a seguir . Os dados sugerem, ao contrário, que essa 
talvez não seja uma experiência definidora do mérito ou do 
êxito no curso da pós graduação – embora outras análises e 
recortes fossem necessários .

Concluindo, os dados indicam que o BECA foi um programa 
majoritariamente orientado para estudantes, instituições, cursos 
e programas sediados na Amazônia – como efetivamente se 
pretendia – beneficiando basicamente jovens em fases preli-
minares de formação – de nível médio, graduação e mestrado 
– com uma trajetória majoritariamente vinculada às Ciências 
Naturais e da Terra . Cobriu, todavia, só uma pequena parcela 
da lacuna deixada pelas agências oficiais de fomento, principal-
mente no nível de mestrado .

Tabela 3: Número e Percentual de Bolsistas BECA que Fizeram Iniciação Científica
Nível/Modalidade Bolsas Concedidas Fizeram PIBIC %

Mestrado* 89 33 37,08

Doutorado* 44 20 45,45

DEP 64 25 39,06

Graduação 61 21 34,43

(*) Pós Graduação 133 53 39,85
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Impactos Diretos e Indiretos

nível são medidas urgentes e essenciais para a ampliação do 
conhecimento em torno da conservação da biodiversidade na 
Amazônia . Nos últimos anos, o capital humano e a oferta de 
treinamento formal de alto nível na Amazônia cresceram, o que 
em parte explica a grande demanda pelo BECA no nível de pós 
graduação, mas a situação está longe de ser a ideal . No final de 
2004, a Região Norte – maiormente Amazônica – tinha apenas 
65 programas de pós graduação reconhecidos, isto é apenas 
3,4% do total de programas de pós no Brasil . Em dois anos 
esse estado de coisas melhorou, mas ainda permanece muito 
desigual: em dezembro de 2006, a Região Norte já possuía 97 
programas de pós – um crescimento de quase 50% – mas estes 
só representavam 4% dos 2 .393 programas de pós no país . O 
Programa BECA representou apenas uma pequena parcela des-
se esforço mais amplo de ampliar as oportunidades de treina-
mento e estimular a fixação na região, contribuindo assim para 
reverter essa desigualdade .

A sistematização dos dados e a consulta com egressos e cola-
boradores revelam um conjunto de questões relevantes para se 
avaliar os impactos diretos e indiretos de um programa como 
o BECA . Destacamos aqui alguns dos impactos tangíveis em 
áreas consideradas estratégicas para a conservação, o uso sus-
tentável e a repartição dos benefícios oriundos da biodiversida-
de na Amazônia brasileira . O destino dos egressos, dado a sua 
importância, é tratado em um item específico a seguir .

Uma Acanhada Contribuição para 
o Sistema de Pós Graduação

Os dados até aqui apresentados evidenciam a contribuição do 
Programa BECA para estudantes de pós graduação, sobretudo 
em nível de mestrado . Já virou senso comum dizer que a ex-
pansão do sistema de pós graduação e uma distribuição menos 
desigual das oportunidades de formação e dos quadros de alto 



inunguis e Trichechus manatus (esta em contexto comparativo) 
– sendo que a ariranha e o sauim de coleira estão na categoria 
de “espécies em perigo”, e as duas de peixe boi são classifica-
das como “vulneráveis” .

As duas espécies de peixe-boi, ao lado de espécies botânicas 
de importância econômica e social, como o buriti, a castanha 
do Brasil e a andiroba, estão entre as mais estudadas, com duas 
ou mais indicações por um ou mais bolsistas, conforme a tabe-
la a seguir . Some-se a isso os trabalhos que enfocaram outras 
espécies de importância social e econômica, tais como: doura-
da, pirarucu e piramutaba, entre os peixes; e bacurizeiro, camu 
camu, cumaru, embaúba, parapará e tatajuba, entre as espécies 
botânicas . Além dessas, cerca de mais 60 espécies foram estu-
dadas com o apoio do Programa .

Fomentando Conhecimento Científico Estratégico 
para a Conservação da Biodiversidade

O Programa BECA também deu a sua pequena contribuição 
nessa área, apoiando pesquisas de graduação e pós graduação 
com muitos resultados potenciais para a conservação da bio-
diversidade . Entre as várias lacunas de conhecimento, a falta 
de informações básicas sobre espécies da flora e da fauna tro-
picais amazônicas se destaca, pois ela pode comprometer a 
efetividade de planos de manejo florestal, de fauna e de áreas 
protegidas terrestres e aquáticas .

Das 322 bolsas concedidas, 54 bolsistas (26% de graduação, 
52% de mestrado e 22% de doutorado) desenvolveram pes-
quisas com foco em famílias e/ou espécies precisas, cinco das 
quais constam da Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas 
de Extinção da UICN: Cyanocorax sp, Pteronura brasiliensis 
(Gmelin, 1788), Saguinus bicolor (Callitrichidae), Trichechus 

Tabela 4: Número de Programas e Cursos de Pós Graduação por Região Política e Administrativa no Brasil

Região
Programas de Pós Cursos de Pós

Total MS PhD MS Prof . MS/PhD Total MS PhD MS Prof .

Centro-Oeste 169 88 3 15 63 232 151 66 15 
Nordeste 404 220 12 35 137 541 357 149 35 
Norte 97 64 2 4 27 124 91 29 4 
Sul 1 .240 373 19 99 749 1 .989 1 .122 768 99 
Sudeste 483 232 7 35 209 692 441 216 35 
Brasil 2 .393 977 43 188 1 .185 3 .578 2 .162 1 .228 188
Fonte: 7 de dezembro de 2006: http://www1 .capes .gov .br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Regiao/Regiao .asp
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inequívocos: morfologia craniana bem distinta . Conclusão: as 
duas espécies podem ser distinguidas por suas características 
morfológicas, corroborando os estudos genéticos que mostra-
ram a existência de duas espécies . Nisso se resumia a pesquisa, 
que já contava com diversos apoios . A estudante, porém, resol-
veu ampliar o número de coleções visitadas e, para isso, solici-
tou e recebeu o apoio do BECA . Visitou, então, as coleções do 
Museu Goeldi, em Belém, e do Instituto Aquasis, em Caucaia, 
Ceará, locais intermediários entre Manaus e Florianópolis . A 
surpresa foi que os indivíduos dessas coleções apresentam 
características intermediárias, não sendo possível distingui-los 
morfológica e morfometricamente de forma inequívoca, como 
sendo seja de uma espécie seja de outra . Tais resultados, além 
de trazerem à tona interessantes questões sobre o processo de 
especiação desse gênero, podem ajudar na sua conservação 
por meio do conhecimento da ampla – maior do que original-
mente prevista – distribuição de seu pool gênico .

Estudos dendrológicos e anatômicos do gênero Pouteria spp. 
desenvolvidos por uma bolsista de mestrado do BECA na 
UFRA, demonstraram que muitas espécies madeireiras diferen-
tes que recebem o mesmo nome popular são tratadas como 
se fossem uma só e a mesma . Isso significa que elas são ma-
nejadas assim – com perda potencial relevante de diferentes 
espécies – e vendidas pelo mesmo valor – reduzindo, portan-
to, a renda potencial daí advinda . Seu estudo não só apresen-
tou uma contribuição para modificar essa situação e prova-
velmente estimulará o estudo de outras espécies madeireiras 
para aprimorar planos de manejo florestal, como também já 

Alguns estudos desenvolvidos por bolsistas do Programa são 
significativos de abordagens originais nessa área .

Um caso emblemático de um pequeno apoio de Desen-
volvimento Profissional para uma viagem de estudo que fez 
muita diferença é o de uma pesquisa de mestrado no INPA, 
em que a bolsista comparou as características morfológicas e 
morfométricas do crânio das duas espécies de Sotalis, com o 
objetivo de traçar uma separação morfológica entre elas . Estas, 
até pouco tempo atrás, eram classificadas como uma única es-
pécie e, apenas recentemente, por meio de testes genéticos, 
foram consideradas duas espécies distintas . A estudante exa-
minou crânios da coleção do INPA, majoritariamente Sotalis 
fluviatilis (boto tucuxi, espécie de água doce), e da coleção da 
Universidade Federal de Santa Catarina, em sua maioria Sotalis 
guianensis (boto cinza, espécie marinha) . Os resultados foram 

Tabela 5: Espécies mais estudadas por bolsistas BECA
Mauritia flexuosa (buriti) 3
Trichechus manatus [em contexto comparativo] 3
Bertholletia excelsa H . & B . (castanha-do-brasil) 2
Carapa guianensis (Andiroba) 2
Potamotrygon sp . (arraia) 2
Pteronura brasiliensis (Gmelin, 1788) (ariranha) 2
Trichechus inunguis (peixe-boi amazônico) 2
Ucides cordatus (caranguejo-uçá) 2



Com apoio do BECA, um desses estudos foi desenvolvido em 
um conjunto manejado de lagos no baixo Solimões, no municí-
pio de Manacapuru . Esse estudo relacionou o acordo de pesca 
com o consequente zoneamento dos lagos e os efeitos destes 
(acordo e zoneamento) na estrutura das comunidades de pei-
xes e nas preferências dietéticas e tabus dos povos ribeirinhos 
locais que os consomem .

Poder-se-ia mencionar vários exemplos de estudos que prome-
tem contribuições importantes para outros campos de estudo, 
tais como manejo florestal comunitário (madeireiro e não-ma-
deireiro), manejo de recursos naturais variados, ecologia de es-
pécies e populações, e climatologia . Ilustrações de estudos nes-
te campo foram trabalhos desenvolvidos por bolsistas do BECA 
sobre a influência do desmatamento no ciclo hidrológico na 
Amazônia setentrional, no assim chamado “arco do desmata-
mento” . Ao final desta brochura, apresentamos uma lista com-
pleta das dissertações de mestrado (63) e teses de doutorado 
(15) defendidas com apoio do Programa BECA – seja integral ou 
parcialmente – que por si só oferece um panorama da diversi-
dade de tópicos, disciplinas e abordagens constitutivas de uma 
perspectiva conservacionista ampla .

É importante mencionar, por fim, que boa parte dessa produ-
ção circulou amplamente em pôsteres, resumos e artigos com-
pletos publicados tanto em anais de congressos, quanto em 
periódicos científicos indexados – aí incluídos os trabalhos em 
coautoria . De acordo com informações fornecidas pelos pró-
prios bolsistas em seus relatórios de atividades e por meio de 

teve impacto direto por meio da sua participação em aulas de 
identificação botânica ministradas para alunos do Curso Pós 
Técnico Florestal da Escola Agrotécnica Federal de Castanhal 
(EAFC) – tal como mencionamos no próximo subtítulo .

Relacionado a esse tipo de lacuna de conhecimento, há o caso 
emblemático do relativo desconhecimento sobre um primata 
endêmico (Saguinus bicolor) que ocorre na área de Manaus, a 
segunda maior cidade da região e que concentra um número 
significativo de programas de pós graduação e recursos huma-
nos de alto nível . Se isso é assim com esta espécie, o que dizer 
do déficit de informação sobre outras espécies com distribuição 
mais ampla e situadas em locais mais remotos? Esta espécie foi 
estudada por dois bolsistas do BECA, um antes dele se vincu-
lar ao Programa por meio de um apoio para Desenvolvimento 
Profissional (mas aí já para estudar outras coisas), e outra que 
recebeu um Pequeno Apoio para a sua pesquisa de graduação, 
que desenvolveu projeções de cenários para a distribuição des-
se primata no futuro, considerando o crescimento da cidade 
de Manaus . Tais projeções constituirão a base de uma nova 
estratégia para a conservação desse primata . Essa bolsista, hoje, 
é Técnica Ambiental do Parque Estadual Sumaúma .

Acordos de pesca já não são mais arranjos políticos e institu-
cionais de conservação novos na Amazônia . Nos últimos anos, 
muitos desses acordos foram celebrados, oficialmente san-
cionados pelo IBAMA e seus efeitos nos estoques pesqueiros 
avaliados . Só recentemente, contudo, estudos sobre os efeitos 
desses acordos na ecologia dos peixes têm sido conduzidos . 
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é ilustrada por bolsistas que desenvolveram estudos na RDS de 
Mamirauá, também no Amazonas .

Além destes, outros foram conduzidos em zonas tampões in-
dicando a relevância destas para a integridade ecológica das 
UCs . Um exemplo é o estudo do fitoplâncton de seis lagos situ-
ados dentro da Reserva Biológica do Lago Piratuba, no Amapá: 
o sistema desses lagos – já que estão todos interconectados 
– está vinculado a outros lagos e rios fora da REBIO que levam 
ao mar (Oceano Atlântico) . Apesar da pesquisa ter enfocado 
a área núcleo da REBIO, o monitoramento deste componente 
biológico dialoga constantemente com o que acontece na zona 
tampão de REBIO .

Estudos mais abrangentes sobre o status de conservação e a 
representatividade de sistemas de UCs também foram apoia-
dos pelo Programa BECA . Um bolsista de Mato Grosso ava-
liou o status de conservação da biodiversidade do sistema de 
UCs daquele estado, incluindo as Terras Indígenas . Seu estudo 
forneceu uma ferramenta importante para aqueles que lutam 
contra os desígnios da elite política daquele estado de reduzir 
as dimensões e o número de UCs e Terras Indígenas no estado .

Além dos mencionados, vários outros tipos de estudos foram 
desenvolvidos em outras UCs, contribuindo direta e indireta-
mente para a sua caracterização, o seu manejo, a sua gover-
nança e a ampliação dos seus benefícios socioambientais . No 
total, 70 bolsistas desenvolveram estudos e pesquisas dentro ou 
em zonas tampões de diferentes categorias de UCs, conforme 
indica a tabela abaixo . Entre as que mais ofereceram sítios para 

contatos via correio eletrônico, registramos 18 artigos subme-
tidos e/ou publicados por 13 bolsistas do Programa em perió-
dicos nacionais e/ou internacionais . Contabilizamos, também, 
89 participações em congressos por 49 bolsistas apresentado 
painéis/pôsteres, trabalhos completos e/ou resumos . Some-se a 
isso 24 outras formas de circulação de produção técnica por 18 
bolsistas, além de 21 informações e registros imprecisos e/ou 
incompletos fornecidos por bolsistas . Se contarmos apenas os 
133 bolsistas de pós graduação, teremos praticamente um item 
de produção acadêmica técnico científica por bolsista, o que 
constitui uma cifra bastante razoável para um Programa de cur-
ta duração como o BECA – embora, como os números deixam 
entrever, alguns bolsistas sejam mais produtivos e proativos .

Manejo de Áreas Protegidas

Muitos apoios e bolsas concedidos pelo Programa BECA foram 
para estudantes e técnicos cujas pesquisas e cuja formação es-
tavam vinculadas a diferentes categorias de manejo de unida-
des de conservação (UCs) na Amazônia . Em muitos casos, suas 
pesquisas colaboraram na caracterização biológica e social 
dessas áreas, provendo informação básica para os planos de 
manejo dessas unidades . Esse é o caso de estudos desenvol-
vidos por bolsistas do BECA na Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Piagaçu-Purus, no Amazonas . Também há estudos 
em UCs já consolidadas, vinculados de maneira especial ao 
uso que as pessoas fazem dos recursos naturais e que podem 
contribuir para a implementação de novas áreas . Essa situação 



Vale dizer, ainda, que muitos outros bolsistas desenvolveram 
pesquisas em áreas que não estão diretamente vinculadas a 
UCs, mas que são essenciais para a manutenção da integridade 
dos processos ecológicos e evolutivos que asseguram a conser-
vação da biodiversidade .

pesquisa está um conjunto de UCs relativamente consolidado: 
a RDS de Mamirauá, com sete trabalhos; a Reserva Florestal 
Adolpho Ducke, com seis; a FLONA de Caxiuanã, com cinco; a 
RDS de Amanã, a REBIO do Uatumã e a RESEX Chico Mendes, 
com quatro trabalhos cada; e a FLONA do Tapajós, com três . 

Tabela 6: UCs com Pesquisas e Atividades Desenvolvidas por Bolsistas BECA
Área de Proteção Ambiental de Algodoal / Maiandeua 1
Área de Proteção Ambiental da Fazendinha 1
Área de Proteção Ambiental da Foz do Rio Preguiças / Pequenos Lençóis e Região Lagunar Adjacente 1
Área de Proteção Ambiental do Curiaú 1
Área de Proteção Ambiental dos Mananciais de Abastecimento de Água de Belém 1
Área de Proteção Ambiental Lago Bom Jardim 1
Área de Proteção Ambiental Upaon-Açu / Miritiba / Alto Rio Preguiças 1

Bolsistas em APAs 7
Área de Relevante Interesse Ecológico do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais 1

Bolsistas em ARIE 1
Estação Ecológica de Maracá 1
Estação Ecológica Juami-Japurá 1

Bolsistas em ESECs 2
Floresta Nacional de Caxiuanã 5
Floresta Nacional do Acari (então em processo de criação) 1
Floresta Nacional do Jatuarana 1
Floresta Nacional do Tapajós 3
Floresta Nacional Purus 2
Floresta Nacional Saracá-Taquera 1

Bolsistas em FLONAs 13
Parque Nacional do Pico da Neblina 1
Parque Nacional do Viruá 2
Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses 1

Bolsistas em PARNAs 4

Continua



37

Tabela 6: UCs com Pesquisas e Atividades Desenvolvidas por Bolsistas BECA
Parque Estadual da Serra Azul 1
Parque Estadual de Guajará-Mirim 1
Parque Estadual de Monte Alegre 1
Parque Estadual do Rio Negro 1

Bolsistas em PEs 4
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã 4
Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé 1
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá 7
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus 2
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uacari 1
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uatumã 1

Bolsistas em RDS 16
Reserva Biológica do Lago Piratuba 2
Reserva Biológica do Rio Trombetas 1
Reserva Biológica do Uatumã 4

Bolsistas em REBIOs 7
Reserva Extrativista Chico Mendes 4
Reserva Extrativista do Alto Juruá 1
Reserva Extrativista do Catuá/ Ipixuna 1
Reserva Extrativista do Rio Cajarí (AP) 1
Reserva Extrativista do Taim (então em processo de criação) 1
Reserva Extrativista Lago do Capaná Grande 1
Reserva Extrativista Maracanã 1
Reserva Extrativista Marinha Caeté-Taperaçú 1
Reserva Extrativista Marinha de Soure 2
Reserva Extrativista Marinha Mãe Grande de Curuçá 1
Reserva Extrativista Rio Preto-Jacundá 1
Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns 1
Reserva Extrativista Verde Para Sempre 1

Bolsistas em RESEX 17

Continua

Continuação



Tabela 6: UCs com Pesquisas e Atividades Desenvolvidas por Bolsistas BECA
Parque Indígena do Xingu 2
Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá 1
Terra Indígena Kayabi 2
Terra Indígena Igarapé Lourdes 1
Terra Indígena Kampa do Rio Amônia 2
Terra Indígena Araweté 1

Bolsistas em TIs 9
Reserva Florestal Adolpho Ducke 6
Parque Ambiental de Belém 1

Bolsistas em outras categorias de UCs 7

Continuação

Para cada UC seria possível fornecer uma lista dos bolsistas 
que trabalharam na mesma e o que fizeram (se pesquisaram 
determinadas espécies, se geraram dados ecossistêmicos para o 
zoneamento, se estudaram os usos que as comunidades locais 
fazes dos recursos naturais e outras informações) . Por razões 
de espaço, ficamos apenas com a tabela geral aqui fornecida .

Contribuindo para Mudar Culturas Institucionais

O Programa BECA também contribuiu para algumas mudanças 
de concepções convencionais . Observou-se isso em diferentes 
situações, tais como: o apoio dado a campos de estudo que 
usualmente não obtêm suporte, tais como sistemática e taxo-
nomia; a aquisição de benefícios que outros programas não 
cobrem, tais como a compra de livros; e a oferta de incentivos 
suplementares para estudantes de pós graduação . Esperamos, 

assim, influenciar e modificar formas convencionais de encarar 
a pesquisa em biodiversidade e modos de apoiar esta .

Uma mudança de cultura institucional digna de nota vincula-se 
aos Pequenos Apoios de nível médio, em especial aqueles con-
cedidos a estudantes das escolas agrotécnicas da Amazônia . 
Tradicionalmente, essas escolas são muito rígidas, frequente-
mente incorporando uma dimensão de reformatório discipli-
nador, e se orientam conforme os paradigmas produtivos da 
chamada “revolução verde”, sendo incapazes, contudo, de 
produzir os próprios alimentos que consomem . Na já referida 
EAFC, em Castanhal, no Pará, os Pequenos Apoios oferecidos 
pelo Programa BECA deram aos estudantes, além da oportu-
nidade de dedicar-se integralmente aos estudos, o ensejo de 
criar e desenvolver seus próprios experimentos, iniciativas e es-
pírito empreendedor . Conforme depoimentos concordantes de 
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hidrológicos, poluição atmosférica e conflitos sociais . Como 
parte dessa iniciativa, parcerias foram estabelecidas e estrutu-
ras físicas apropriadas foram estabelecidas, cujo resultado foi a 
criação de novas condições para a pesquisa ambiental no Pará, 
que afetarão de modo positivo a capacitação e o treinamento 
formais na região . Tal como acontece com novos cursos de pós 
no Brasil, o Mestrado em Ciências Ambientais, em seus primei-
ros anos de funcionamento autorizado, recebeu um “enxoval” 
composto de algumas poucas bolsas das agências oficiais . Em 
2005, seu primeiro ano de funcionamento, o Mestrado con-
seguiu apenas quatro bolsas da CAPES para 16 estudantes, ao 
passo que o BECA concedeu duas Bolsas de Pós Graduação 
para dois alunos dessa turma . Em 2006, para 17 novos alunos, 
conseguiram apenas duas bolsas das agências oficiais de fo-
mento, complementadas por outras tantas de agências regio-
nais e estaduais, enquanto que o BECA concedeu três Bolsas 
de Pós Graduação . Tais bolsas criaram condições para esses 
cinco estudantes, quatro dos quais vindos do interior do estado 
do Pará, se dedicarem integralmente aos estudos e à pesquisa, 
contribuindo assim para o fortalecimento do curso ao prevenir 
o abandono precoce – uma ameaça significativa à consolidação 
de novos cursos . O então coordenador do Programa chegou a 
nos escrever uma carta informando esses dados e salientando a 
importância que a contribuição do Programa BECA deu nessa 
fase inicial do curso .

De lá para cá, pelo menos cinco novos cursos de pós gra-
duação afins à agenda da conservação da biodiversidade, 

professores e do então Diretor, tal situação lentamente mudou 
a face da escola e o relacionamento entre professores e estu-
dantes, com estes desenvolvendo projetos no sentido da transi-
ção agroecológica, de manejo de resíduos sólidos, apicultura, 
manejo florestal comunitário (disciplina ofertada por profissio-
nal do IEB de Belém) e similares . Recentemente, a escola pas-
sou por uma reforma curricular, no âmbito de sua transforma-
ção em um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
(IFET), nos quadros da nova política federal de educação tecno-
lógica, reforma esta no qual se percebem os ventos benfazejos 
soprados pelos apoios ofertados pelo Programa BECA .

Efeitos Positivos sobre Novos 
Cursos de Pós Graduação

Uma consequencia não prevista do Programa BECA foi a 
sua contribuição para a consolidação de cursos e programas 
de pós graduação recentemente estabelecidos na Amazônia . 
O Programa de Pós Graduação em Ciências Ambientais, 
criado em 2005 a partir de um investimento estruturante do 
Programa LBA e de um vínculo interinstitucional entre a UFPA, 
a EMBRAPA e o Museu Goeldi, é o exemplo mais evidente . Ao 
tempo em que escrevemos este texto, o curso já vai para a sua 
quinta turma e conta com 30 dissertações defendidas . O referi-
do Programa define-se como uma iniciativa para lidar de forma 
interdisciplinar com as consequências do impacto humana na 
Amazônia, tais como mudanças climáticas às escalas local, re-
gional e global, perda da biodiversidade, mudanças nos ciclos 



esses organismos para diferentes grupos de pesquisa . Durante 
algum tempo ela também ajudou e treinou outros estudantes 
em taxonomia e biologia de Uredinales .

Um conjunto de três pós graduadas em Engenharia Florestal e 
Botânica que foram apoiadas pelo BECA – incluindo a mencio-
nada no subtítulo anterior – ofertaram cursos de curta duração 
em identificação botânica para estudantes de nível médio do 
curso pós técnico florestal da EAFC . Esta escola, por sua vez, 
foi a maior cliente do nosso Programa no que se refere aos 
Pequenos Apoios de Nível Médio, onde se situavam a maioria 
de nossos ex bolsistas desta categoria, agregando valor ao in-
vestimento efetuado nessas duas frentes . Tais cursos foram ofer-
tados ao tempo em que elas cursavam seus doutorados – no 
INPA, em Manaus, e na Escola Nacional de Botânica Tropical, 
no Rio de Janeiro – e mestrado – na UFRA .

Um técnico do CSF (Conservation Strategy Fund) Brasil – ou-
tra ONG apoiada pela Iniciativa Andes Amazônia da Fundação 
Moore – recebeu um apoio para Desenvolvimento Profissional 
para participar de um treinamento intitulado “Using HDM-4 as 
Decision Support System in Planning, Programming and Economic 
Evaluation of Road Investment Projects”, em Nova Delhi, na 
Índia . Ao voltar, introduziu essa ferramenta de software aos alu-
nos do curso “Ferramentas Econômicas para a Conservação: 
Transportes na Amazônia”, ofertado conjuntamente pelo CSF e 
pelo IEB em junho de 2006, em Pirenópolis, GO, além de tê-la 
usado na pesquisa que fundamentou o estudo do CSF intitula-
do Una carretera a través del Madidi: un análisis económico-

quatro dos quais na Amazônia, foram aprovados pelo Comitê 
Técnico e Científico da CAPES e sancionados pelo Conselho 
Nacional de Educação do MEC: Direito Ambiental e Políticas 
Públicas (UNIFAP), Ecologia Aquática e Pesca (UFPA), Ciências 
Pesqueiras nos Trópicos (UFAM) e Clima e Ambiente (INPA) . 
Se o BECA tivesse acolhido candidaturas a Bolsas de Pós 
Graduação em 2008 e 2009, certamente a criação desses no-
vos cursos teria efeitos sobre a demanda por bolsas para cursos 
de mestrado no país e o Programa poderia ter continuado a de-
sempenhar o papel de apoiar o fortalecimento e a consolidação 
daqueles, contribuindo assim para a ampliação do sistema de 
pós graduação na região .

Efeito Portfólio

O conhecimento produzido e disseminado com o apoio do 
Programa BECA produziu um efeito de portfolio em diferentes 
níveis e escalas, agregando valor não só a investimentos cruza-
dos do IEB e da Fundação Moore, mas também de programas e 
projetos integrados de pesquisa de longa duração . Alguns casos 
significativos demonstram esses efeitos .

Um estudante que concluiu seu mestrado no INPA logrou um 
apoio para Desenvolvimento Profissional para participar de 
um treinamento no Jardim Botânico do Rio de Janeiro sobre a 
taxonomia e a biologia de Uredinales, uma família de fungos 
muito comum na Amazônia . O conhecimento assim adquiri-
do não só colaborou com a sua própria pesquisa, mas proveu 
o INPA com uma pessoa treinada que agora pode identificar 
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dos Recursos Florestais e de Pesca da FASE; o Grupo de 
Pesquisa e Extensão em Sistemas Agroflorestais do Acre 
(PESACRE); o Programa Pesca Comercial do IPAM; e o Programa 
de Monitoramento da Biodiversidade e do Uso de Recursos 
Naturais em Unidades de Conservação Estaduais do Amazonas 
(ProBUC) – entre outros .

Visões dos Egressos

Em consulta aos egressos do Programa, lhes perguntamos (i) 
quais contribuições para a formação deles que eles conside-
ravam que podia ser atribuída ao Programa BECA e (ii) qual a 
principal contribuição em geral do Programa BECA?

Em resposta a primeira pergunta, os egressos de pós graduação 
indicaram as seguintes alternativas, começando pela mais im-
portante: (1) articulação do conhecimento da área com aspectos 
sociais, políticos e culturais da realidade amazônica brasileira e/
ou internacional; (2) autonomia em pesquisa / desenvolvimento 
de novas metodologias de estudo para a Amazônia / publica-
ção de artigos; e (3) intercâmbio de informações e experiências 
com outros estudantes / desenvolvimento da capacidade de or-
ganização, expressão e comunicação do pensamento .

Já os egressos de graduação, apontaram as seguintes alternati-
vas em ordem de importância: (1) autonomia em pesquisa; (2) 
adquirir novos conhecimentos sobre a Amazônia; e (3) articula-
ção do conhecimento da área com aspectos sociais, políticos e 
culturais da realidade amazônica brasileira e/ou internacional .

ambiental (http://conservation-strategy .org/files/Madidi%20Road
%20Complete%20Document .PDF) . De acordo com seu relató-
rio de atividades, ao apresentar o estudo para o Governador do 
Departamento de La Paz, Bolívia, um dos políticos que apóia a 
estrada, este reconheceu que a estrada não traria os alegados 
benefícios econômicos para a região .

Quanto aos programas e/ou projetos integrados de pesquisa, 
80 bolsistas – 1/4 do total – declararam estar vinculados de 
algum modo a estes, beneficiando-se assim de investimentos 
cruzados suplementares . O Programa BECA, assim, interagiu 
com tais iniciativas, ainda que de forma limitada e em pequena 
magnitude . Dentre estes se destacam programas de mais lon-
ga duração via de regra vinculados ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia, como o LBA (Experimento de Grande Escala da 
Biosfera), o Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio), 
a Rede GEOMA de Modelagem Ambiental da Amazônia e o 
Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais (PDBFF), 
e ao Ministério do Meio Ambiente, como o ProVárzea-IBAMA . 
Descontados os registros imprecisos, uma lista completa to-
talizaria cerca de 60 programas e/ou projetos integrados de 
pesquisa, aí incluídos iniciativas de secretarias de estados, 
ONGs e OSCIPS tais como: o Brasser Project (Brazil-Norway 
Cooperation on Socio-Enviromental Education and Research) 
do ISA, Noragric/UMB e Rainforest Foundation; o Consórcio 
Comunidades e Florestas do Imazon, Fase, Cifor e IEB; o Grupo 
de Pesquisas em Mamíferos Aquáticos do IDS Mamirauá; o 
Instituto Piagaçú-Purus; o Programa de Conservação e Uso 
Sustentável da Biodiversidade do IPÊ; o Manejo Comunitário 



e formação adquiridos, e pesquisas em andamentos, mas tam-
bém das conquistas e desafios do processo mesmo de forma-
ção . Foram realizados dois dias de atividades em Manaus, onde 
o Programa LBA nos acolheu, e em Belém, onde fomos rece-
bidos pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA) da 
UFPA, e um dia em Castanhal, na EAFC .

Durante o ano de 2007 editamos e divulgamos para as nossas 
listas de colaboradores e de bolsistas o Boletim Eletrônico do 
Programa BECA, que trazia informações sobre o andamento 
dos trabalhos de bolsistas e ex-bolsistas, com base tanto no 
que constava nos seus relatórios de atividades parciais e/ou 
finais, como em relatos espontâneos que nos encaminhavam 
para publicação no mesmo . Com sessões como “Destaques”, 
“Espaço do Bolsista” e “Por onde andam nossos ex-bolsis-
tas?”, divulgamos as conquistas, os trabalhos em andamento 
e os destinos dos beneficiários do Programa, além de disse-
minarmos informações sobre a sua produção científica em 
congressos e publicação de artigos, sobre oportunidades de 
trabalho e atividades relevantes e de interesse . Foram edi-
tados seis números, até que novas atribuições e tarefas da 
equipe obstaculizaram a sua continuação . Tivéssemos con-
tinuado com a sua edição e tivéssemos a oportunidade de 
realizar mais um encontro de bolsistas, não temos dúvida de 
que uma identidade de grupo geracional teria sido promovi-
da a ponto de dar a visibilidade indispensável a um progra-
ma de fomento dessa natureza .

Em resposta a segunda pergunta, os egressos da pós e da gradua-
ção replicaram de modo similar, com os segundo acrescentando 
uma terceira opção . Foram elas: (1) melhor preparo na formação 
técnica e profissional, (2) a ampliação do horizonte profissional 
e (3) ampliação do conhecimento sobre a Amazônia . Veremos 
que as respostas a essa pergunta coincidem com resultado geral 
revelado pela pesquisa com os egressos .

Impactos que Poderiam Ter Sido

Na perspectiva de tentar ampliar o impacto e o significado do 
Programa BECA, promovemos algumas atividades, original-
mente não programadas, mas que não tiveram continuidade 
por razões de ordem institucional – principalmente em virtude 
de rearranjos internos de pessoal da equipe para dar conta de 
outras ações do IEB . Destacamos duas delas porque visavam 
criar uma identidade de grupos – “bolsistas do Programa BECA” 
– de olho na formação de um programa de alumni – ou seja, 
de egressos – ativo .

Em novembro de 2006, promovemos respectivamente em 
Manaus, Belém e Castanhal, o I Encontro de Bolsistas do 
Programa BECA, no qual bolsistas e ex-bolsistas de diferentes ní-
veis de formação (nível médio a doutorado) puderam apresentar 
trabalhos concluídos e/ou em andamento que desenvolveram 
com o apoio do Programa . A idéia era oportunizar um espaço 
de troca de experiências, não só em termos de conhecimentos 
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Onde Estão os Egressos do Programa?

biodiversidade e ao manejo adequado de recursos naturais . 
Desses 50, 70% responderam ao questionário enviado, o que 
revelou o seguinte quadro:

 ≻ Dois mestres ainda estavam desempregados por três ou 
mais meses após se titularem, tendo se candidatado a 
posições, sem sucesso, e ainda viviam na cidade onde 
fizeram seus estudos, buscando trabalho;

 ≻ Nove mestres viviam de diferentes tipos de bolsas (PCI/
DTI, PPBio, CI/INPA, FAPs)1 relacionados a variados 
projetos de pesquisa, laboratórios, universidades e ins-
titutos de pesquisa, bolsas estas que eles conseguiram 
imediatamente (até três meses) ou algum tempo (de qua-
tro meses e um ano) depois de se titularem, todos na 
Amazônia;

 ≻ Oito mestres continuaram a sua formação no dou-
torado imediatamente ou algum tempo depois de 

Uma dimensão importante dos impactos do Programa BECA é 
o destino dos seus egressos . Ao tempo em que escrevemos este 
texto, restam somente 46 contratos por finalizar (14% do total), 
a maioria destes sendo 33 Pequenos Apoios concedidos nas 
últimas chamadas do Programa . No contexto da reflexão sobre 
o futuro do Programa BECA e da elaboração de uma nova pro-
posta, cujas diretrizes principais esboçamos no próximo item, 
realizamos uma primeira pesquisa com os egressos titulados . 
Mais recentemente, fizemos uma pesquisa cujo universo foram 
todos os egressos, titulados ou não . Os resultados nos dão um 
panorama significativo da inserção acadêmica e profissional 
posterior dos beneficiários do Programa .

Em agosto do ano passado, das 133 Bolsas de Pós Graduação 
concedidas, 50 bolsistas já haviam concluído seus cursos 
com dissertações e teses defendidas, cobrindo um amplo es-
pectro de campos de estudo relacionados à conservação da 

1 PCI (Programa de 
Capacitação Institucional), DTI 
(Desenvolvimento Tecnológico 
Industrial) e PPBio (Programa de 
Pesquisa em Biodiversidade) são 
bolsas oferecidas pelo CNPq . 
CI/INPA são bolsas concedidas 
sob a parceria entre o INPA e a 
Conservação Internacional . FAPs 
refere-se às várias categorias de 
bolsas oferecidas pelas Fundações 
Estaduais de Amparo a Pesquisa .



e Paraupebas-PA; Secretaria de Serviço Social de São Luís) . As 
ONGs conservacionistas vêm em segundo lugar (IPÊ e CI), e 
um egresso trabalha como consultor independente em Mato 
Grosso . Desses 13, dois retornaram às suas posições prévias no 
setor público (IEPA e EAFM), um dos quais acabou se transferin-
do para uma ONG local sediada em Manaus (IDESAM), em mo-
vimento semelhante a outra que se transferiu da SDS-AM para 
a CI – uma trajetória muito comum de troca de posições entre 
os setores público e privado não lucrativo na cena ambiental 
brasileira . Cumpre notar o número de posições vinculado ao 
ensino escolar em diferentes níveis, especialmente em escolas 
de nível médio, escolas técnicas e agrotécnicas, e universida-
des: sete egressos titulados com apoio o Programa BECA esta-
vam então engajados em atividades de ensino na Amazônia . 
Note-se também que sete desses 13 profissionais empregados 
na Amazônia declararam sua intenção de – ou reportaram estar 
se preparando para – cursar o Doutorado .

Também tentamos analisar a trajetória dos egressos de cursos 
de graduação e do nível médio, embora estes sejam mais difí-
ceis de rastrear . Cerca de 53% dos 30 graduados e uma por-
centagem irrisória dos formados em nível médio até agosto do 
ano passado responderam ao survey . Quanto aos graduados, 
metade deles se preparava para cursar o mestrado em insti-
tuições sediadas na Amazônia – salvo um que seguiu para a 
UnB . Da outra metade, cinco ainda estavam efetivamente fi-
nalizando seus cursos, um trabalhava do Laboratório Sócio 
Agronômico do Tocantins (LASAT) da UFPA, em Marabá, outro 
estava desempregado e outra se desviou completamente de 

se titularem, três dos quais em instituições fora da 
Amazônia (Campinas e Piracicaba, SP, em Agronomia 
e Ciência dos Alimentos; e Rio de Janeiro, RJ, em Saúde 
Pública e Meio Ambiente); e

 ≻ Três doutores e 13 mestres estavam empregados em 
posições relacionadas à sua área de treinamento ime-
diatamente ou algum tempo depois de se titularem, 
três dos quais fora da Amazônia (São Leopoldo, RS, em 
uma universidade privada; Jaraguá do Sul, SC, em uma 
ONG local enfocada na proteção da Mata Atlântica; e 
Liége, na Bélgica, em uma corporação de imagens hiper 
espectrais) .

Algumas dessas situações eram híbridas (bolsistas que estavam 
empregados, ou pessoas empregadas que estavam às vésperas 
de entrar para o doutorado), que por razões de clareza e da 
análise nós separamos em categorias definidas .

O cenário do mercado de trabalho dos 13 mestres egressos do 
BECA que estão empregados na Amazônia revela que o princi-
pal contratante é o setor público em seus vários níveis: federal 
(EMBRAPA no Acre; Escola Agrotécnica Federal de Manaus/
EAFM; Centro Federal de Educação Tecnológica de São Luís), 
estadual (Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Estado do Amazonas/SDS-AM; Instituto de 
Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá/IEPA; 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia 
do Estado do Pará; Universidade do Estado do Pará) e munici-
pal (Secretarias de Educação de Abaetetuba-PA, Ji-Paraná-RO 
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sua trajetória de formação ligada à conservação da biodiver-
sidade . Dos que se preparavam para cursar o mestrado, seis 
estavam empregados ou como consultores independentes ou 
professores (em escolas de nível médio ou instituições priva-
das de ensino superior), e um no Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável Mamirauá . Dos que ainda estavam concluindo os 
cursos, dois participavam de projetos de pesquisa como esta-
giários em instituições regionais (INPA e Mamirauá) . Ambos os 
arranjos são muito comuns nesse momento de interstício en-
tre um nível de formação e outro . Malgrado a deficiência dos 
dados de estudantes de nível médio no survey, seus relatórios 
finais de atividades e a nossa comunicação continuada com 
eles mostram ao menos três caminhos possíveis: prosseguem 
também com a sua formação em nível de graduação (sendo 
o curso de Engenharia Florestal um dos favoritos); iniciam a 
usa carreira profissional no Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA), provendo assistência técnica, social 
e ambiental como agentes de ATER para colonos em assen-
tamentos de reforma agrária e povos tradicionais em UCs de 
uso sustentável; ou começam suas trajetórias ziguezagueando 
entre distintas posições, tais como assistentes de pesquisa, es-
tagiários, mão de obra barata em escritórios locais/regionais de 
ONGs ou instituições públicas federais e/ou estaduais (CIFOR, 
EMBRAPA, IMAZON, WWF, Serviço Florestal Brasileiro e ou-
tras) e prefeituras .

Mais recentemente, no primeiro semestre de 2009, realiza-
mos novo levantamento, dessa vez com todos os egressos do 
Programa BECA, titulados ou não, perfazendo um total de 276 



ex-bolsistas nas seguintes categorias, dos quais uma média ge-
ral de 50% responderam ao survey:

 ≻ Bolsas de Pós Graduação: 120 egressos – 51,7% dos 
egressos de mestrado e 57% dos de doutorado respon-
deram ao survey;

 ≻ Desenvolvimento Profissional: 64 egressos – 61% res-
ponderam ao survey; e

 ≻ Pequenos Apoios: 92 egressos – 61% dos egressos 
de graduação e 21% dos de nível médio responde-
ram ao survey (reforçando a dificuldade que temos de 
rastreá-los) .

Perguntamos ao egressos da pós graduação qual o objetivo 
deles imediatamente após a conclusão da bolsa do Programa 
BECA e as opções relativas à trajetória acadêmica, seja por 
meio da coninuidade da formação, seja por meio de uma pro-
fissionalização em instituição de ensino e pesquisa, foram am-
plamente majoritárias . Só 4% declararam que pretendiam pro-
curar oportunidade de trabalho fora da área acadêmica .

Dos egressos que responderam ao survey, 82% declararam tra-
balhar com temas relacionados à conservação da Amazônia . 

Figura 14: Qual Era seu Objetivo Imediatamente 
após o Término da Bolsa BECA?
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Não obstante, 11 % não tinham conseguido oportunidade de 
trabalho, porque ainda não tinham concluído o mestrado e/ou 
o doutorado . Dos que concluíram seus cursos de pós gradua-
ção apoiados pelo BECA, 53 % conseguiram oportunidades de 
trabalho relacionadas à sua formação, 31% deram seguimento à 
formação no doutorado, pós-doutorado ou outro nível de quali-
ficação e 5% lograram oportunidades de trabalho não relaciona-
das à sua formação . Daqueles que conseguiram oportunidades 
de trabalho relacionadas ou não à sua formação, tais oportu-
nidades surgiram imediatamente (até 3 meses após) para 53%, 
algum tempo depois (de 4 meses a 1 ano após) para 34% e muito 
tempo depois (após um ano) para 13% .

O maior empregador, tal como no levantamento do ano ante-
rior, permanece sendo o setor público (61%), com as ONGs em 
segundo lugar (16%), seguidas de perto pela iniciativa privada . 
Não obstante, os vínculos empregatícios são de natureza precá-
ria: apenas 40% dispõe de vínculo empregatício formal, cerca 
de 41% vivendo de outros tipos de bolsa e 19% de consultorias 
ou contratos de trabalho temporários . Dos egressos que res-
ponderam ao survey, mais de 80% desenvolvem atividades em 
escolas da Amazônia Legal brasileira .

Figura 15: Após Concluir o seu Curso de Pós-
Graduação Apoiado pelo Programa BECA, Você

53%

31%

11%

5%

Conseguiu oportunidade(s) de trabalho 
relacionada(s) à sua formação .

Deu seguimento à sua formação 
no doutorado, pós-doutorado ou 
outro nível de qualificação .

Não conseguiu oportunidade de 
trabalho .( Porque ainda nao finalizaram 
o mestrado ou doutorado)

Conseguiu oportunidade(s) de trabalho 
não relacionada(s) à sua formação .



Figura 16: Natureza da Instituição
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O survey realizado com os egressos de nível médio e da gradua-
ção apresentou muitas inconsistências nas respostas, em especial 
devido ao número de perguntas não respondidas, o que compro-
mete o seu aproveitamento, e ao baixo número de respondentes . 
É possível, contudo, se apropriar de alguns dados para suplemen-
tar caracterização do destino desse contingente, em relação ao 
que conseguimos no ano anterior e relatamos antes .

Também perguntamos aos egressos do nível médio e da gradu-
ação qual o objetivo deles imediatamente após a conclusão da 
bolsa do Programa BECA . Aqui também as opções relativas à 
trajetória acadêmica, por meio da continuidade da formação, 
foram amplamente majoritárias: 53,85 % declararam querer in-
gressar em programa de pós-graduação na mesma área do co-
nhecimento; 25,64% afirmaram querer ingressar em um curso 
de graduação; e 2,50 % gostariam de ingressar em programa 
de pós-graduação em área diferente (17,95% não responderam 
esta pergunta) .

Dos respondentes, 38% estavam estudando, 21% trabalhando 
e estudando e 10% desempregados (outros 10% não respon-
deram a esta pergunta) . Do pequeno contingente que traba-
lha (incluindo os que trabalham e estudam): (i) 94,8% estão 
na Amazônia Legal brasileira; e (ii) 50% estão empregados em 
instituições públicas, 18,75% em ONGs e o mesmo percentual 
na iniciativa privada – 6,25% informando outros vínculos .
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Figura 17: Forma de Remuneração

Bolsas

Vínculo empregatício formal

Consultoria/contrato temporário

O cenário revelado pela pesquisa com os egressos do Programa 
BECA permite ao menos duas conclusões . De um lado, o impacto 
do Programa em motivar os egressos a prosseguir seu treinamen-
to (seja por meio de estágios, de pesquisa continuada com apoio 
de outros tipos de bolsas, ou de formação em níveis superiores) 
e em municiar profissionais capacitados para instituições locais, 
regionais e federais do setor público e ONGs – aí incluindo esta-
belecimentos de ensino – de algum modo vinculadas ao manejo 
apropriado de recursos naturais e a usos da terra adequados à 
conservação . De outro lado, quando analisados contra o pano 
de fundo da literatura atual sobre o capital humano na Amazônia 
(ver próximo item), revela que ainda há muito por ser feito para 
preencher as lacunas de recursos humanos qualificados na re-
gião e apoiar os esforços do governo e da sociedade civil para 
equipar adequadamente instituições Amazônicas e ampliar o 
número de posições diretamente vinculadas ao manejo e à con-
servação . Como vimos, egressos do Programa BECA não estão 
totalmente empregados em tais posições . Ainda há espaço para 
(i) repatriar os que emigraram para oportunidades fora da região, 
(ii) estimular oportunidades de fixação para egressos desempre-
gados ou para aqueles que continuaram no trilho da pesquisa e 
(iii) criar e/ou induzir posições efetiva e diretamente focalizadas 
no manejo e na conservação da biodiversidade . Supomos que os 
números do BECA também sejam representativos da situação de 
egressos de programas de fomento oficiais .
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Perspectivas

Ao pensar em soluções para as questões da conservação da 
biodiversidade e da sustentabilidade na Amazônia, vários ex-
pertos e fontes concordam que a capacidade instalada na re-
gião, em termos de ciência e tecnologia, não só é insuficiente, 
mas também há necessidade de construir pontes permanentes 
entre a pesquisa e a práxis .3 Uma forma de erguer tais pontes 
é por meio da criação e da indução de posições e oportuni-
dades de fixação em que pessoas qualificadas tenham meios 
de por em prática sua experiência e formação . Agências ofi-
ciais de fomento em nível federal (CNPq e CAPES) e estadual 
(FAPs) avançaram nessa direção desenhando novos tipos de 
bolsas para apoiar profissionais qualificados a permanecer na 
Amazônia e levar adiante as suas respectivas pesquisas – tal 
como aconteceu com número expressivo de nossos egressos 
(ver item anterior) . Não obstante, esse esforço ainda é tímido 

Os quase cinco anos de experiência do Programa BECA, mais 
os outros tantos do Programa Caleidoscópio; os dados siste-
matizados ao longo desse período relacionados aos impactos 
destes programas – parcialmente apresentados aqui; consultas 
efetuadas junto a beneficiários e colaboradores dos Programas; 
e a literatura recente sobre as necessidades de pessoal qualifi-
cado, tecnologias, conhecimentos e inovações para enfrentar 
os desafios multifacetados da Amazônia; convergem para um 
mesmo ponto: o reconhecimento do déficit de pessoal na re-
gião, em especial a necessidade de um quadro de profissionais 
habilitado com uma perspectiva interdisciplinar e orientado 
para a resolução de problemas, fixado em instituições locais e 
regionais dos diferentes setores da sociedade provendo apoio 
ao manejo apropriado de recursos naturais e a usos da terra 
adequados à conservação .2

Um Novo Programa de Formação do Começo ao Fim

2 Ver Barretto Fº, H . T . (2008), 
“Gente Qualificada, Progresso do 
Conhecimento e Aí? Alternativas, 
limites e possibilidades do 
fomento à formação de recursos 
humanos para a conservação 
da biodiversidade no Brasil”, In 
Bensusan, N . (ed .), Seria Melhor 
Mandar Ladrilhar: Biodiversidade, 
como, para que, por quê (São 
Paulo: Peirópolis); Martins, R . P .; 
Lewinsohn, T . M .; Diniz-Filho, J . 
A . F .; Coutinho, F . A .; Fonseca, G . 
A . B . da; Drumond, M . A . (2007), 
Rumos para a formação de ecó-
logos no Brasil, Revista Brasileira 
de Pós-Graduação, v . 4, n . 7, p . 
25-41; Oliveira, D . (2007), Brasil 
ganha dois lugares no ranking da 



o saber convencional e a sua própria formação . Segundo Alves, 
soluções para a perda de biodiversidade e o desmatamento na 
Amazônia devem ser negociadas no espaço público e não “en-
genheiradas” em laboratórios, enfatizando a necessidade de 
competências mais vastas da parte dos expertos em Amazônia .4 
Como argumenta a Academia Brasileira de Ciências (ver nota n . 
3), ainda há pouco conhecimento sistemático sobre como criar e 
manter instituições e processos que estimule a transformação de 
informação e conhecimento em práticas que efetivamente gerem 
sustentabilidade no longo prazo, daí a necessidade de iniciativas 
de fomento que inovem em relação ao hoje existente .

É assim que a reflexão sobre a dinâmica dos programas de fo-
mento na e para a Amazônia realizada no âmbito do IEB, aponta 
para a necessidade de programas de fomento que sejam, efeti-
vamente, programas de formação . Para tanto, se faz necessário 
lidar com suas várias dimensões que poderiam ser traduzidas 
em um trinômio: bolsas para apoiar a formação disciplinar em 

e precisa de inputs de outras fontes que enfoquem não só o 
setor de C&T, mas também os instrumentos e políticas de con-
servação da biodiversidade de modo mais abrangente . Em ju-
lho de 2008, por exemplo, um relatório do Ministério do Meio 
Ambiente indicou que das 299 áreas protegidas no Brasil (cerca 
de 77 milhões de hectares) 57% não dispunham de qualquer 
fiscalização e que 29% não tinham nenhum gestor apontado .

A experiência do IEB, por sua vez, indica que o desafio é não 
só quantitativo, mas também qualitativo . De um lado, a fixação 
é essencial para ampliar o impacto de qualquer iniciativa de fo-
mento à qualificação . De outro, a expertise técnica em uma úni-
ca disciplina é insuficiente para moldar uma geração de profissio-
nais capazes de interpelar adequadamente os desafios presentes 
e futuros da Amazônia . Para o desenvolvimento de estratégias 
viáveis e sustentáveis para a região também se faz necessária 
uma ampla abordagem interdisciplinar face aos seus problemas 
e desafios, e uma disposição mental e de conduta para digerir 

ciência: Apesar do crescimento da 
produção, desigualdade regional 
na pós-graduação ainda é grande 
desafio, JC E-mail, 10/07/2007, 
http://cienciahoje .uol .com .
br/96243; Scarano, F . & Oliveira, P . 
E . A . M . (2005), Sobre a impor-
tância da criação de mestrados 
profissionais na área de ecologia e 
meio ambiente, Revista Brasileira 
de Pós-Graduação, v . 2, n . 4, p . 
90-96; Val, A . L . (2006), Formação 
e fixação de recursos humanos: 
ações essenciais para a Amazônia . 
Ciência e Cultura, 53(3): 41-44 .

3 Academia Brasileira de 
Ciências (2008), Amazônia: 
Desafio Brasileiro do Século 
XXI A Necessidade de uma 
Revolução Científica e 
Tecnológica . Access in http://
www .abc .org .br/amazonia .pdf .

4 Alves, D . S . (2007), “Science and 
technology and sustainable deve-
lopment in Brazilian Amazon”, In 
T . Tscharntke, C . Leuschner, M . 
Zeller, E . Guhardja, A . Bidin (eds), 
The Stability of Tropical Rainforest 
Margins: linking ecological, 
economic and social constraints of 
land use and conservation (Berlin: 
Springer Verlag), pp 493-512 .



55

carreiras profissionais para as quais não estão adequadamente 
preparados . Jovens recém graduados preocupados com a sus-
tentabilidade da região, por sua vez, tendem a seguir diretamente 
para o mestrado, em regra alheios à rede institucional já existente 
e a posições disponíveis em organizações devotadas a iniciativas 
conservacionistas . Pós graduados demasiadamente adestrados 
tendem a não olhar além do trilho da profissionalização estri-
tamente acadêmica e, se são de fora da Amazônia, tendem a 
retornar aos seus lugares de origem diante das dificuldades de 
encontrar uma posição permanente na região . Avaliamos que 
um programa com as características aqui delineadas e dirigido 
a esse tipo de público ajudaria a fomentar o pensamento crítico 
focalizado em problemas e competências para a negociação, e a 
busca de soluções criativas e inovadoras .

Para conhecer melhor as idéias e as propostas do IEB para 
um novo programa de formação na Amazônia, escreva para  
iieb@iieb .org .br .

cursos, programas e instituições de ponta na Amazônia, contri-
buindo para a consolidação de algumas iniciativas experimen-
tais; cursos para prover formação complementar centrados em 
temas emergentes e problemas do mundo real, com oportunida-
des de interação constante com monitores, técnicos e profissio-
nais já estabelecidos; e fixação por meio da indução à criação de 
posições novas e relativamente permanentes em instituições dos 
vários setores da sociedade na região – oferecendo-se, assim, a 
oportunidade de uma formação mais completa . Um tal progra-
ma deveria centrar esforços em estudantes nativos da – ou resi-
dentes há longo prazo na – Amazônia em fases iniciais de qua-
lificação profissional, do ensino médio ao mestrado, passando 
pela graduação . São estes os que têm mais necessidades e me-
nos oportunidades – operando, assim, o programa uma melhor 
distribuição destas – e que tendem a permanecer na região após 
concluído sua formação . Estudantes de nível médio de escolas 
técnicas e agrotécnicas da Amazônia, apesar de suas trajetórias 
serem difíceis de rastrear, enfrentam desafios em suas sinuosas 
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Sui Mui Tsai
Ecologia Aplicada
ESALQ/USP – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiróz”

Helder Mateus Viana Espírito Santo
Variação Temporal da Ictiofauna em Igarapés de Terra-
Firme, Reserva Ducke, Manaus, Amazonas
William Ernest Magnusson
Ecologia
INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Marília de Oliveira Costa
Dendrologia como Ferramenta ao Manejo de Dez Espécies de 
Pouteria aubl. (Sapotaceae) em Florestas do Estado do Pará
Michael John Gilbert Hopkins
Ciências Florestais
UFRA – Universidade Federal Rural da Amazônia

Mario David Garcia Murayari
Potencial Socioeconômico da Atividade Florestal na Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Piagaçu Purus, Amazonas Central
Ulisses Silva da Cunha
Ciências Florestais e Ambientais
UFAM – Universidade Federal do Amazonas

Maxley Barbosa Dias
Composição e Abundância do Fitoplâncton do Sudoeste 
da Reserva Biológica do Lago Piratuga, Amapá, Brasil
Sérgio de Melo
Biologia de Água Doce e Pesca Interior
INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Neusa Renata Emin de Lima
Comportamento Vocal de Botos do Gênero Sotalia 
(Cetacea: Delphinidae): a estrutura dos assobios de 
duas populações no Estado do Pará, Belém, PA
Maria Luísa da Silva
Teoria e Pesquisa do Comportamento
UFPA – Universidade Federal do Pará

Regiane Saturnino Ferreira
Efeitos do Isolamento e da Perda de Área de Floresta sobre 
Comunidades Insulares de Aranhas, Amazônia Central, Brasil
Eduardo Martins Venticinque
Ecologia
INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Ricardo Sampaio
Efeitos a Longo Prazo da Perda de Habitat e da Caça sobre 
Mamíferos de Médio e Grande Porte na Amazônia Central
Carlos A . Peres
Ecologia
INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Suelene Nascimento do Couto
Implantação de Coletor Solar em Academias Utilizando como 
Mecanismo a Metodologia de Produção mais Limpa (PmaisL)
Márcio Roberto Pereira
Gestão, Consultoria e Auditoria Ambiental (Especialização)
IESAM – Instituto de Estudos Superiores da Amazônia

Suzanna de Sousa Silva
Vespas Sociais da Floresta Nacional de Caxiuanã, Melgaço, Pará. 
Descrição da Fauna numa Grade de 25 km2 e Comparação en-
tre Protocolos de Amostragem (Hymenoptera, Vespidae)
Orlando Tobias Silveira
Zoologia
MPEG – Museu Paraense Emílio Goeldi

Viviane Deslandes do Nascimento
Variação Geográfica no Canto de Três Espécies de Oscines (Aves), 
ao Longo da BR-174 na Região Centro-Norte da Amazônia
Mario Cohn-Haft
Ecologia
INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
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Mestrado 2008

Alexandre Fernandes de Souza e Silva
O Uso da Fauna Cinegética e o Consumo de Proteína 
Animal em Comunidades Rurais na Amazônia Oriental 
– Reserva Extrativista Tapajós/Arapiuns, Pará, Brasil
Ana Cristina Mendes de Oliveira
Zoologia
MPEG – Museu Paraense Emílio Goeldi

Aline Grasielle Costa de Melo
Estudos Genéticos-Populacionais em Crassostrea gasar 
de Cinco Estados da Costa Brasileira Baseados 
em Sequencias do Gene mtDNA COI
Claudia Helena Tagliaro
Ecologia de Ecossistemas Costeiros e Estuarinos
UFPA – Universidade Federal do Pará

Ana Carla Barros de Souza
Filogeografia em Lagartos (Reptilia: Squamata) no Baixo 
Tocantins, Ilha do Marajó e Sul do Amapá, Brasil
Teresa C . S . de Ávila-Pires
Zoologia
MPEG – Museu Paraense Emílio Goeldi

André Braga Junqueira
Uso e Manejo da Vegetação Secundária sobre Terra 
Preta por Comunidades Tradicionais na Região 
do Médio Rio Madeira, Amazonas, Brasil
Charles Roland Clement
Botânica
INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Andrés Leandro Gumiero Jaime
Análise de Impactos Socioambientais da Infraestrutura 
de Transporte na Bacia do Rio Purus-AM
Wilson Cabral de Sousa Júnior
Engenharia de Infraestrutura
ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Camila Carla de Freitas
Efeito da Exploração Madeireira de Baixo Impacto sobre 
Populações de Primatas Amazônicos, Itacoatiara, AM.
Wilson Roberto Spironello
Ecologia
INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Carlos Leandro de Oliveira Cordeiro
Estimativas de Detecção de Primatas e Validação 
de Modelos Preditivos em Duas Unidades de 
Conservação na Amazônia, Roraima, Brasil
William Ernest Magnusson
Ecologia
INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Cléo Quaresma Dias Junior
Estudo Comparativo da Estrutura da Turbulência Atmosférica 
na Camada Limite Superficial acima da Floresta Primária 
e Região Desmatada Da Amazônia: Análise de Ondeletas 
Aplicada à Detecção de Estrutura Coerentes
Leonardo Deane de Abreu Sá
Ciências Ambientais
UFPA – Universidade Federal do Pará

Daniel Pereira Munari
Técnicas de Amostragem e a Detecção de Mamíferos 
Terrestres Na Floresta Amazônica
Claudia Keller
Ecologia
INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
(Apoio para Desenvolvimento Profissional)
Daniela de França Barros
Efeitos de Bacias e de Variáveis Ambientais na 
Estrutura de Comunidades de Peixes de Igarapés 
na Região do Interflúvio Madeira-Purus
Ana Luisa Kerti Mangabeira Albernaz
Ciências Ambientais
UFPA – Universidade Federal do Pará



Joelma Dezincourt Dias
Dinâmica do Amônio e Nitrato em Solos Consorciados com 
Plantios de Paricá (Schizolobium amazonicum) em Aurora, Pará
Cláudio José Reis de Carvalho
Ciências Ambientais
UFPA – Universidade Federal do Pará

Jorcely Gonçalves Barroso de Lima
Ecologia Populacional de Sete Espécies Madeireiras 
Ocorrentes no Sudoeste da Amazônia
Marcos Silveira
Ecologia e Manejo de Recursos Naturais
UFAC – Universidade Federal do Acre

Josivan da Cruz Beltrão
A Influência do Arco do Desmatamento so-
bre o Ciclo Hidrológico da Amazônia
Julia Clarinda Paiva Cohen
Ciências Ambientais
UFPA – Universidade Federal do Pará

Klebson Demelas Maurício
Estrutura e Dinâmica Populacional de Copaíba (Copaíba 
langsdorffii Desf. Fabaceae-Caesalpinioideae) em uma 
Área de Mata de Galeria, Barra do Garças, MT
Fernando Predoni
Ecologia e Conservação da Biodiversidade
UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso

Lediane Fani Felzke
Quando os Ouriços Começam a Cair: a coleta de casta-
nha entre os Gavião de Rondônia, Aldeia Ikólóéhj, RO
Ari Miguel Teixeira Ott
Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente
UNIR – Universidade Federal de Rondônia

Denis Domingues
Análise do Conhecimento Ecológico Local e do Sistema Produtivo 
como Subsídio para Gerar Instrumentos de Gestão da Atividade de 
Exploração do Caranguejo-Uçá (Ucides cordatus linnaeus, 1763) 
nos Manguezais da Reserva Marinha Caeté-Taperaçu, Bragança-PA
Marcus E . B . Fernandes
Ecologia de Ecossistemas Costeiros e Estuarinos
UFPA – Universidade Federal do Pará

Deryck Pantoja Martins
Novos Caminhos e Antigas Práticas: acordos de comunida-
des com empresas para o manejo florestal, o caso da Reserva 
Extrativista Rio Preto-Jacundá em Machadinho D’Oeste – RO
Iran Veiga
Política Ambiental
UFRA – Universidade Federal Rural da Amazônia

Eduardo Rodrigues de Souza
Filogeografia do Gênero Neotropical Fluviphylax (Cyprinodontiformes: 
Poeciliidae) das Bacias do Amazonas e do Orinoco
Tomas Hrbek
Genética, Conservação e Biologia Evolutiva
INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Fernando Oliveira Gouvêa de Figueiredo
Variação Florística e Diversidade de Zingiberales em 
Florestas da Amazônia Central e Setentrional
Flávia Regina Capelloto Costa
Ecologia
INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Flávio Amorim Obermüller
Ecologia de Epífitas Vasculares em uma Floresta de 
Produção no Sudoeste da Amazônia, Acre-Brasil
Marcos Silveira
Ecologia e Manejo de Recursos Naturais
UFAC – Universidade Federal do Acre
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Nelson Flausino Júnior
Ictiofauna Associada a Bancos de Podostemaceae no Complexo 
de Cachoeiras de Dardanelos, Rio Aripuanã - MT
Efrem Jorge Gondim Ferreira
Biologia de Água Doce e Pesca Interior
INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Renata dos Reis Cordeiro
Velhos Conflitos em Novas Causas: um estudo sobre processos 
de ambientalização nos discursos do Movimento Interestadual 
das Quebradeiras de Coco Babaçu, no Maranhão
Horácio Antunes de Sant’Ana Júnior
Ciências Sociais - Antropologia
UFMA – Universidade Federal do Maranhão

Shanna Bittencourt
A Insularização como Agente de Fragmentação Florestal 
em Comunidades de Lagartos na Amazôniia Central
Albertina Pimentel Lima
Ecologia
INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Tatianne Pereira Gomes
Meio Fauna e Nematofauna da Zona Costeira da Reserva 
Biológica do Lago Piratuba, Amapá, Brasil
José Souto Rosa Filho
Biologia Ambiental
UFPA – Universidade Federal do Pará

Lucilene Oliveira da Silva Amaral
Co-Gestão: entraves do modelo de monitoramento volun-
tário na Várzea do Baixo Amazonas, PA . Belém, PA
Nuno Felipe de Melo e Melo
Gestão Hídrica e Planejamento Ambiental (Especialização)
UFPA – Universidade Federal do Pará

Marcelo Augusto dos Santos Junior
História Natural e Conservação do Cancãozinho-da-Campina 
(Cyanocorax sp.), Recém Descoberta e Ameaçada Ave 
Endêmica da Amazônia Central, Amazonas, Brasil
Mario Cohn-Haft
Ecologia
INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Marilena Altenfelder de Arruda Campos
Cruzando Ecologias com os Caçadores do Rio Cuieiras: sabe-
res e estratégias de caça no Baixo Rio Negro, Amazonas
Victor Py-Daniel
Ecologia
INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Murilo Rezende Machado
Plantios Florestais na Amazônia Central: bimetria, ci-
clagem bioquímica e alterações edáficas
Paulo de Tarso Barbosa Sampaio .
Ciências de Florestas Tropicais
INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Natasha Verdasca Meliciano
Estudo Morfométrico, Evolutivo e Filogeográfico das 
Espécies do Gênero Pterophyllum, (Heckel, 1840) 
(Cichlidae/ Heroine) aa Bacia Amazônica
Tomas Hrbek
Genética, Conservação e Biologia Evolutiva
INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia



Doutorado 2007

Andréa Raposo
Estrutura Genética e Fluxo Gênico de Populações Naturais 
de Andiroba (Carapa guianensis Aubl ., Meliaceae) 
Visando o Manejo e a Conservação da Espécie
Elizabeth Ann Veasey
Genética e Melhoramento de Plantas
ESALQ/USP – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiróz”

Auristela dos Santos Conserva
Germinação de Sementes, Emergência e Recrutamento de 
Plântulas de Dez Espécies Arbóreas das Várzeas das Reservas de 
Desenvolvimento Sustentável Amanã e Mamirauá, Amazônia Central
Maria Teresa Fernandez Piedade
Ecologia
INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Valéria de Oliveira
Desarrollo e Identidad. el Proceso de Ocupación y 
Construcción de Identificaciones Colectivas em la 
Amazonia Brasileña: el caso de Rondônia
Esteban Ruiz Ballesteros
Ciências Sociais e Trabalho Social - 
Desigualdades e Intervenção Social
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Viviane Todt
Detecção em Tempo Real de Desflorestamentos na Amazônia 
com o Uso de Dados Modis/Terra e Redes Neurais
Antonio Roberto Formaggio e Yosio Edemir
Sensoriamento Remoto
INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Mestrado 2009

Danielle dos Santos Lima
Ocorrência de Ariranhas Pteronura brasilien-
sis (Carnivora: Mustelidae) E Interferências Antrópicas à 
Espécie no Lago Amanã, RDS Amanã, Amazonas
Daniel de Brito Candido da Silva
Biodiversidade Tropical
UNIFAP – Universidade Federal do Amapá

Gilberto de Menezes Schittini
Políticas Públicas, Conservação e Movimentos Sociais em 
Uma Área de Expansão de Fronteira: a criação de unidades 
de conservação no âmbito do Plano BR-163 Sustentável
José Luiz Andrade Franco
Desenvolvimento Sustentável
UnB – Universidade de Brasília

Irene Cibelle Gonçalves Sampaio
Biogeoquímica do Carbono em Solo sob Sistema de Queima, de 
Trituração e Capoeira, no Município de Igarapé-Açú/PA, Brasil
Cláudio José Reis de Carvalho
Ciências Ambientais
UFPA – Universidade Federal do Pará

Isai Jorge de Castro
Assembléia de Morcegos (Mammalia: Chiroptera) da 
Área de Proteção Ambiental do Rio Curiaú, Amapá
Arley José Silveira da Costa
Biodiversidade Tropical
UNIFAP – Universidade Federal do Amapá

Ronize da Silva Santos
Uso e Extrativismo das Folhas de Mauritia flexuosa L . F . no Artesanato 
Popular em Comunidades Ribeirinhas do Estuário Amazônico
Márlia Regina Coelho-Ferreira
Botânica
UFRA - Universidade Federal Rural da Amazônia
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Lucélia Nobre Carvalho
História Natural de Peixes de Igarapés Amazônicos: uti-
lizando a abordagem do conceito do rio contínuo
Jansen A . S . Zuanon
Biologia de Água Doce e Pesca Interior
INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Rafael Soares de Arruda
Distribuição Geográfica e Variabilidade Genética em 
Heliconia acuminata na Amazônia Central
William Ernest Magnusson
Ecologia
INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Rodrigo Borrego Lorena
Linking Spatial Patterns of Land-Use to Agents of 
Desforestation in the Brazilian Amazon
Eric F . Lambin
Ciências Geográficas
Université Catholique de Louvain

Doutorado 2008

Carlos Valério Aguiar Gomes
Twenty Years after Chico Mendes: extractive reser-
ves expansion, cattle adoption and evolving self-definition 
among rubber tappers in the Brazilian Amazon
Nigel Smith
Geografia
University of Florida

Cleiton Fantin Rezende
Desenvolvimento de Marcadores Moleculares de 
Microssatélites para o Estudo do Sistema Reprodutivo em 
Três Espécies de Tartarugas do Gênero Podocnemis
Luiz Alberto dos Santos Monjeló
Biotecnologia
UFAM – Universidade Federal do Amazonas

Edgar Alexandre Reis de Lima
História Depocisional dos Hidrocarbonetos Aromáticos 
e Fontes de Contamição Orgânica em Testemunhos 
e Sedimentos da Costa Norte Brasileira
Sambasiva Rao Patchineelam
Geoquímica Ambiental
UFF – Universidade Federal Fluminense

Gislene Torrente Vilara
Heterogeneidade Ambiental e diversidade Icitiofaunistíca 
do Rio Madeira: uso de habitats, relações trófi-
cas e dinâmica populacional de peixes
Jansen A . S . Zuanon
Biologia de Água Doce e Pesca Interior
INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia



Doutorado 2009

Gracialda Costa Ferreira
Modelagem Ambiental de Espécies de Árvores no Vale Do Jari, 
Monte Dourado-PA Usando Dados de um Inventário Florestal
Dorothy Sue Dunn de Araújo
Botânica
Escola Nacional de Botânica Tropical

Jociery Einhardt Vergara Parente
Estimativa de Idade e Crescimento de Siriênios no Brasil
Fabrício Bezerra de Sá
Ciência Veterinária
UFRPE – Universidade Federal Rural de Pernambuco

Karine Santana Carvalho
Influências dos Ninhos de Saúva (Formicidae: Atinni) na 
Nutrição, Crescimento e Proteção da Vegetação Contra o 
Fogo, em Floresta de Transição Amazônia-Cerrado
Paulo Moutinho
Zoologia
MPEG – Museu Paraense Emílio Goeldi

Ricardo Félix Santana
Cenários para o Pagamento por Serviços Ambientais 
- Carbono na Amazônia: uma análise integrada
Marcos Ximenes Pontes
Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido
UFPA – Universidade Federal do Pará
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