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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ECOLOGIA E EVOLUÇÃO 

 

 

EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  

ECOLOGIA E EVOLUÇÃO (MESTRADO E DOUTORADO) - 2020 

 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Ecologia e Evolução, do Instituto de 

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás, receberá inscrições para a seleção ao mestrado e 

doutorado para ingresso no ano de 2020 em conformidade com o presente edital. 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS  

1.1. A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução (níveis de Mestrado e 

Doutorado), do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás, localizado no Bloco 

ICB V, Campus II/UFG, Cidade de Goiânia, Goiás, CEP 74690-900, torna público que estarão abertas 

as inscrições para o referido programa de pós-graduação. 

1.2. O Programa de Pós-graduação em Ecologia e Evolução apresenta as seguintes linhas de pesquisa: 

 a) Macroecologia e Ecologia Evolutiva 

 b) Limnologia 

 c) Ecologia Molecular e Evolução 

 d) Biodiversidade e Biologia da Conservação 

1.3. O nível de mestrado do Programa de Pós-graduação em Ecologia e Evolução foi criado e recomendado 

em 2003 pela CAPES/MEC e atualmente possui nota 7 (sete), recebida na última avaliação Quadrienal 

da CAPES. O tempo esperado para a conclusão é de 24 meses para o mestrado e 48 meses para o 

Doutorado. O candidato aprovado no processo de seleção do Mestrado deverá obter, no mínimo, 21 

créditos em disciplinas e defender dissertação, com frequência maior que 85% em todas as atividades 

com avaliação do Programa. Para o Doutorado, o candidato aprovado no processo de seleção deverá 

obter, no mínimo, 30 créditos em disciplinas e defender tese, com frequência maior que 85% em todas 

as atividades com avaliação do Programa. No final do Curso será outorgado o título de Mestre ou 

Doutor em Ecologia e Evolução, conforme regulamento específico do Programa.  

1.4. Não há garantia de bolsas para os candidatos aprovados neste edital. A oferta de bolsas depende da 

disponibilidade das mesmas e dos critérios de implementação fixados pelas agências de fomento e 

pela Comissão de Bolsas do Programa. 
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2. DAS VAGAS E ORIENTAÇÃO 

2.1. Serão oferecidas 10 (dez) vagas para o nível de Mestrado e 12 (doze) vagas para o nível de 

Doutorado, a serem preenchidas pelos critérios deste edital.  

2.1.1. Não há obrigatoriedade de preenchimento do total de vagas oferecidas, considerando as notas 

mínimas de aprovação definidas no item 4.3. 

2.1.2. Candidatos aprovados mas não selecionados para ocupar as vagas definidas no item 2.1., para 

o Mestrado e o Doutorado, passam a fazer parte de um cadastro de reserva e poderão ser chamados 

para a matrícula, seguindo a ordem de classificação. 

2.2. Conforme Resolução Consuni/UFG No 07/2015, que dispõe sobre a política de ações afirmativas na Pós-

Graduação, haverá reserva de 20% das vagas para pretos, pardos e indígenas, ou seja, 2 (duas) vagas 

no mestrado e 3 (três) vagas no doutorado. Caso não existam candidatos pretos, pardos ou indígenas 

aprovados, as vagas remanescentes serão revertidas para os demais candidatos aprovados. Conforme 

a Resolução citada acima: 

2.2.1. “Consideram-se negros (incluindo pretos e pardos) e indígenas, para os fins desta Resolução, 

os candidatos que se autodeclararem como tal, em documento de autodeclaração preenchido 

no ato da inscrição no processo seletivo, conforme os quesitos cor, raça e etnia utilizados pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).” A autodeclaração poderá ser 

feita no formulário eletrônico de inscrição e anexado o termo de autodeclaração à documentação 

descrita no item 3.2. 

2.2.2. “No caso de candidatos indígenas, é preciso que o candidato apresente a cópia do registro 

administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de pertencimento emitida 

pelo grupo indígena assinada por liderança local.” 

2.2.3. De acordo com o § 1º do Art. 4º da Resolução CONSUNI 07/2015, candidatos pretos, pardos 

e/ou indígenas, que fizerem a autodeclaração, concorrerão, ao mesmo tempo, às vagas 

reservadas e àquelas destinadas à livre concorrência. 

2.2.4. De acordo com o § 2º da Resolução CONSUNI 07/2015, os candidatos PPI, classificados no 

subconjunto referente às vagas oferecidas para ampla concorrência, não serão computados para 

efeito do preenchimento das vagas reservadas. 

2.2.5. O candidato que preencher e assinar o termo de autodeclaração, uma vez aprovado, será 

convocado para a verificação a ser realizada pela Comissão de Verificação da Autodeclaração 

criada pela Resolução CONSUNI Nº 32/2017 e só poderá usar a cota PPI para ingresso no 

programa caso tenha parecer favorável na comissão”. 

 

2.3. Os candidatos aprovados no processo seletivo terão até o final do primeiro semestre acadêmico de 2020 

para formalizar a escolha do orientador. Caberá somente ao orientador pretendido decidir sobre a 

solicitação de orientação do aluno, de acordo com os critérios próprios de adequação do interesse 

científico do aluno à sua linha de pesquisa e disponibilidade de vagas.  
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Tabela 1. Docentes permanentes com disponibilidade de vagas para orientarem novos alunos oriundos do 

processo seletivo 2019, no mestrado (M) e doutorado (D). 

 

Docente HABILITAÇÃO 

Adriano Melo M e D 

Fabricio Villalobos D 

Daniel Brito M e D 

Fausto Nomura M e D 

Jascieli Bortolini M ou D 

Joaquín Hortal D 

José Alexandre Diniz Filho M e D 

Levi Carina Terribile M e D 

Luis Mauricio Bini M e D 

Luisa Carvalheiro M e D 

Mário Almeida Neto M e D 

Matheus Lima Ribeiro M e D 

Natan Maciel M  

Paulo De Marco Jr. M e D 

Priscilla de Carvalho M e D 

Rafael Loyola M e D 

Rosane Collevatti M e D 

Thiago Rangel M e D 

 

2.4. Caso não encontre um orientador durante o período indicado acima, o aluno deverá procurar auxílio da 

Coordenação do Programa para a definição de um orientador, conforme Tabela 1 acima. Este processo 

será realizado em função dos temas de pesquisa oferecidos pelos orientadores vinculados ao 

Programa.  

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. Período e local das inscrições 

3.1.1 As inscrições de candidatos deverão ser realizadas entre os dias 01 de novembro e 29 de 

novembro de 2019. 

3.1.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente mediante preenchimento de formulário eletrônico 

disponível no sítio do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da UFG, 

www.ecoevol.ufg.br. 

 

3.2. Documentos exigidos 

3.2.1. Todos os documentos físicos deverão ser digitalizados em alta resolução, garantindo fácil 

legibilidade, mas respeitando os limites de carregamento no formulário eletrônico. Documentos 

que já existem em formato digital, tais como artigos científicos, deverão ser organizados e 

submetidos em seu formato digital. Toda a documentação deverá ser organizada em um arquivo 

PDF único, conforme a ordem descrita abaixo. O arquivo PDF deverá ser anexado ao formulário 

eletrônico do PPG Ecologia e Evolução, disponível no sítio www.ecoevol.ufg.br; 

 

http://www.ecoevol.ufg.br/
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3.2.2. Os documentos necessários para a inscrição no processo seletivo ao qual se refere o presente 

edital são: 

a) Documento de identidade com foto, emitido por órgão oficial, com validade legal em todo o 

território nacional (e.g., RG, CNH, carteira profissional). No caso de estrangeira/o, passaporte ou 

RNE.; 

b) Cópia do documento de Cadastro de Pessoa Física (CPF), caso o número não conste no 

documento de identidade do item “a” acima; 

c) Comprovação do curso de graduação devidamente reconhecida pelo MEC, nas seguintes 

formas: (1) Para candidatos que já tiverem terminado a graduação e possuírem diploma, 

apresentar cópia digitalizada em alta resolução do diploma E do histórico escolar integralizado 

do curso de graduação. (2) Para candidatos que já tiverem concluído a graduação, mas ainda 

não possuem o diploma, apresentar cópia digitalizada em alta resolução da declaração de 

conclusão de curso E do histórico escolar com integralização das disciplinas. (3) Para candidatos 

que estiverem matriculados no último período do curso de graduação no ato da inscrição, 

apresentar cópia digitalizada do histórico escolar das disciplinas já cursadas E declaração 

emitida pela coordenação de curso de que está matriculado no último período do curso. Esta 

declaração deve afirmar que o candidato cursa atualmente todas as últimas disciplinas 

necessárias para a integralização e conclusão do curso de graduação antes da matrícula no 

mestrado; 

d) para candidatos ao Doutorado, além do diploma e histórico do curso de graduação do item c, 

comprovação do curso de mestrado devidamente recomendado pela CAPES, nas seguintes 

formas: (1) para candidatos que já tiverem terminado o mestrado e possuírem diploma, diploma 

E histórico escolar integralizado do curso de mestrado. (2) Para candidatos que já tiverem 

concluído o mestrado, mas ainda não possuem o diploma, declaração de conclusão de curso, 

emitida pela coordenação do Programa de Pós-Graduação E do histórico escolar com 

integralização dos créditos E ata de defesa da dissertação. (3) Para candidatos que estiverem 

matriculados no mestrado no ato da inscrição, apresentar histórico escolar das disciplinas já 

cursadas E declaração de concluinte do mestrado, emitida pela coordenação do Programa de 

Pós-Graduação. Esta declaração deve afirmar que o candidato já integralizou os créditos e 

avaliações necessárias para a defesa da dissertação e informar a provável data da defesa antes 

do período de matrícula no curso de Doutorado (primeira semana do semestre acadêmico da 

UFG); 

e) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). As 

informações para preenchimento da Guia de Recolhimento (GRU) estão disponíveis em 

www.ecoevol.ufg.br; 

f)  Conforme Resolução CONSUNI/UFG 07/2015, candidatos que pretendem concorrer às vagas 

reservadas para cotas (pretos, pardos e indígenas) necessitam se autodeclarar no formulário de 
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inscrição e anexar o termo de autodeclaração ao PDF único, conforme modelo do Anexo II 

deste edital. Candidatos indígenas também precisam anexar, além do termo de autodeclaração 

o termo de autodeclaração e apresentar a cópia digitalizada do registro administrativo de 

nascimento óbito de índios (RANI) ou declaração de pertencimento emitida pelo grupo indígena 

assinada por liderança local, conforme item 2.2 deste edital. 

g) Currículo Lattes atualizado, preenchido na página do CNPq (http://lattes.cnpq.br/) e enviado. 

A cópia do Currículo Lattes completo deve ser incluída no PDF único; 

h) Quando houver, para comprovação do curriculum dos candidatos ao Mestrado, anexar 

comprovante de Iniciação Científica (PIBIC/PIVIC) em Programa Institucional de Estágio, emitida 

pela universidade ou agência financiadora. Não serão aceitos outros estágios institucionais, ou 

comprovantes e/ou declarações emitidos pelo(a) orientador(a). 

i) Quando houver, comprovantes das publicações de artigos científicos, ou de aceites para 

publicação. Para artigos científicos, provas ou “online early” já publicados, basta digitalizar a 

primeira página do artigo, contendo título, autores, DOI e/ou referência bibliográfica completa. 

Serão considerados como comprovante de aceite para publicação: (i) correspondência oficial do 

editor do periódico com o aceite em definitivo, (ii) cópia da versão de revisão do trabalho (provas) 

ou (iii) cópia publicação antecipada (online early). Apenas a cópia de um manuscrito submetido 

ou em revisão não será aceita como comprovante de aceite para publicação. 

 
3.3. Candidatos brasileiros ou estrangeiros com visto permanente, portadores de títulos de graduação e/ou 

pós-graduação obtidos no exterior, deverão apresentar o documento de reconhecimento dos mesmos, 

comprovação do início do processo de reconhecimento, ou termo de acordo ou tratado internacional 

que torne válido o título. O reconhecimento de título é dispensado para o caso de estrangeiros com 

visto temporário. 

3.4. As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a instituição do direito 

de excluir do processo seletivo aquele que não preencher o formulário de forma completa e/ou que 

fornecer dados comprovadamente inverídicos.  

3.5. A matrícula dos candidatos aprovados será condicionada a apresentação das cópias originais de toda a 

documentação solicitada na inscrição da candidatura, a ser apresentada para a Secretaria do Programa 

de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução no ato da matrícula. 

3.7. Informações para o preenchimento da Guia de Recolhimento da União (GRU) da taxa de inscrição 

(mestrado ou doutorado) poderá ser obtida em http://www.ecoevol.ufg.br. 

3.8. O(as) candidatos(as) poderão solicitar a isenção do pagamento da inscrição, via CADÚNICO,  e para 

isso deverão: a) ter inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

(CADÚNICO), de que trata o Decreto Federal n. 6.135, de 26 de junho de 2007; b) ser membro de 

família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal n. 6.135, de 26 de junho de 2007 e c) declarar 

formalmente essa condição, no formulário de inscrição, indicando o Número de Identificação Social 

(NIS), atribuído pelo CADÚNICO. A Comissão do Processo Seletivo consultará o órgão gestor do 

http://lattes.cnpq.br/;
http://lattes.cnpq.br/;
http://www.ecoevol.ufg.br/
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CADÚNICO para verificar a veracidade das informações prestadas pelo (a) candidato (a) e repassará 

a esse órgão a responsabilidade pela análise da condição do candidato e definição da concessão da 

isenção. A solicitação de isenção do pagamento da inscrição via CADÚNICO deve ser feita através do 

formulário eletrônico. Caso a solicitação de isenção seja indeferida pela Comissão de Seleção, o 

candidato será comunicado por correio eletrônico e terá até 48 horas para realizar o pagamento, em 

tempo hábil para que sua inscrição seja homologada. 

3.9. Aos(as) candidatos(as) com deficiência  – física, visual ou auditiva – é assegurado o direito de requerer 

condições para fazer as provas em salas especiais. Tais condições não incluem atendimento domiciliar. 

Candidatos(as) com deficiência deverão registrar no formulário eletrônico e enviar à Comissão de 

Seleção e à Coordenação do PPG um correio eletrônico (diniz@ufg.br) descrevendo condições 

especiais necessárias para a realização das provas. Além dos documentos do item 3.2.2., o(a)s 

candidato(a)s deverão anexar no final do PDF único declaração ou atestado médico que especifique o 

grau ou o tipo de necessidade especial. O(A)s candidatos(as) com deficiência deverão submeter-se, 

quando convocados(as), a exame realizado pela Junta Médica da UFG, que terá poder de decidir se 

o(a) candidato(a) necessita ou não de condições especiais para fazer as provas e opinará sobre o grau 

de necessidade. 

3.10. Não serão homologadas as inscrições com documentação incompleta ou que não atendam às condições 

exigidas neste Edital. 

3.11.  Portadores de títulos obtidos no exterior deverão apresentar documento de revalidação/reconhecimento 

do mesmo no Brasil somente se tiverem visto permanente e/ou vínculo empregatício no país. 

 

4. DA SELEÇÃO 

4.1. A seleção dos candidatos será feita por uma comissão examinadora designada pela Coordenadoria do 

Programa, cujos nomes estarão disponíveis no sítio eletrônico do Programa de Pós-Graduação em 

Ecologia e Evolução (www.ecoevol.ufg.br) a partir do lançamento do edital. O candidato com inscrição 

homologada poderá alegar suspeição contra qualquer membro da banca examinadora, no prazo de 

dois dias úteis, a contar da divulgação, em aviso público no sítio da internet, dos componentes da 

banca, formalizada em petição devidamente fundamentada e instruída com provas pertinentes, 

destinada à CPG, apontando uma ou mais restrições estabelecidas nos Artigos 18 e 20 da Lei Nº 9.784, 

de 29 de janeiro de 1999. 

4.2. O local para a realização das provas em Goiânia será disponibilizado no sítio eletrônico do Programa 

(www.ecoevol.ufg.br).  

4.2.1. Alternativamente, as provas também serão aplicadas nas seguintes localidades: 

- Universidade de Brasília. Campus Darcy Ribeiro, Laboratório de Termobiologia, Brasília, DF. Contato: 

Prof. Dr. Fabian Borghetti. 

- Universidade Federal do Paraná. Departamento de Ecologia, Curitiba, PR. Contato: Prof. Dr. Marcos 

Carlucci. 

http://www.ecoevol.ufg.br/
http://www.ecoevol.ufg.br/
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- Universidade Federal da Bahia. Campus Ondina, Instituto de Biologia, Salão Nobre, Rua Barão de 

Jeremoabo, N° 668, Salvador, BA. Contato: Prof. Dr. Ricardo Dobrovolski 

(rdobrovolski@gmail.com). 

- Universidade Federal do Mato Grosso. Auditório do Centro de Biodiversidade, Avenida Fernando 

Corrêa, Nº 2367 - Bairro Boa Esperança, Cuiabá, MT. Contato: Prof. Dr. Victor Landeiro 

(vllandeiro@gmail.com). 

- Universidade Federal do Pará. Laboratório de Ecologia e Conservação (localizado no Instituto de 

Ciências Biológicas - 2º piso, sala 216). Rua Augusto Corrêa 01, Cidade Universitária, Guamá - 

CEP 66.075-110 - Belém/PA. Contatos: Thaisa Michelan (thaisamichelan@gmail.com) e Leandro 

Juen (leandrojuen@gmail.com); 

- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Ecologia, Porto Alegre, PS. Contato: 

Prof. Dr. Adriano S. Melo (asm.adrimelo@gmail.com). 

- Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Laboratório Didático I (localizado no térreo do 

Departamento de Ecologia, Centro de Biociências). Campus Universitário, Lagoa Nova - CEP 

59.078-970 - Natal/RN. Contato: Renata Panosso (rpanosso@cb.ufrn.br; 

panosso.renata@yahoo.com.br). 

- Universidade Federal de Sergipe. Campos de São Cristóvão, Av. Marechal Rondon, s/n - Jardim Rosa 

Elze, São Cristóvão - SE, 49100-000. Contato: Prof. Dr. Pablo Martinez 

(pablo_sc82@hotmail.com). 

- Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), Salas 311 e 306, C/Pinar 25, 28006 Madrid, 

Espanha. Contatos: Prof. Dr. Joaquín Hortal (jhortal@mncn.csic.es). 

- Instituto de Ecología, A.C. (INECOL), Carretera Antigua a Coatepec 351, El Haya, 91070, Xalapa, 

Veracruz, México. Contato: Prof. Dr. Fabricio Villalobos (fabricio.villalobos@gmail.com).  

- Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes - ce3c. Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa, edifício C2, 5.º piso, sala 2.5.46, Campo Grande, 1749-016 Lisboa. 

Contatos: Dra. Orianne Rollin (orianne.rollin@gmail.com). 

 

4.2.2. O candidato deverá indicar o local de realização da prova no formulário eletrônico, e não será 

permitida mudança de local após o encerramento do prazo das inscrições. 

 

4.3. O processo de seleção dos níveis do Mestrado e Doutorado do Programa em Ecologia e Evolução serão 

desenvolvidos de acordo com os procedimentos definidos abaixo: 

● Prova de conhecimentos específicos em Ecologia e Evolução, de caráter eliminatório e 

classificatório, de acordo com o programa e bibliografia recomendada, constantes no item 6; 

● Prova de suficiência em língua inglesa, de caráter eliminatório, sendo facultado ao candidato o 

uso individual de dicionário impresso original inglês-português ou inglês-inglês. Não será permitido o 

empréstimo de dicionários entre candidatos durante a realização da prova; 

mailto:panosso.renata@yahoo.com.br
mailto:jhortal@mncn.csic.es
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● Prova de suficiência em língua portuguesa para candidatos nacionais de países não 

lusófonos, de caráter eliminatório, com uso de dicionário impresso original inglês-português, 

português-português ou de referência da língua nativa para o português. Não será permitido o 

empréstimo de dicionários entre candidatos durante a realização da prova; 

● Análise de Curriculum Vitae, de caráter classificatório, conforme itens e pontuação disponíveis no 

Anexo I. 

4.3.1. A prova de conhecimentos específicos, a prova de suficiência em língua inglesa e o Curriculum 

Vitae receberão notas entre 0 (zero) a 10 (dez); 

4.3.2. Serão reprovados os candidatos que obtiverem nota abaixo de 5,0 (cinco) na prova de 

conhecimentos específicos em Ecologia e Evolução; 

4.3.3. Serão reprovados os candidatos que obtiverem nota abaixo de 5,0 (cinco) na prova de suficiência 

em língua inglesa; 

4.3.4. Para os candidatos aprovados na prova de conhecimentos específicos em Ecologia e Evolução 

e língua estrangeira (itens 4.3.2 e 4.3.3): 

4.3.4.1 Será atribuída a nota máxima de 10,0 (dez) ao Curriculum Vitae do candidato que obtenha 

a maior pontuação, conforme o modelo em anexo. A nota dos demais candidatos será uma fração 

da nota máxima, proporcional à máxima pontuação obtida; 

4.3.4.2 As notas na prova de conhecimentos específicos serão padronizadas para o intervalo 0-

10, de forma que a nota máxima será padronizada para 10 (dez) e a nota mínima para 0 (zero); 

4.3.5. Para fins de classificação dos candidatos ao Mestrado será utilizada a média final (MF), que 

soma a nota padronizada na prova de conhecimentos específicos em Ecologia e Evolução 

(PEEV) à nota obtida no Curriculum Vitae (CV), com os seguintes pesos:   

MF = (PEEV × 0,8) + (CV × 0,2) 

4.3.6. Para fins de classificação dos candidatos será utilizada a média final (MF), que soma a nota 

padronizada na prova de conhecimentos específicos em Ecologia e Evolução (PEEV) à nota 

obtida no Curriculum Vitae (CV) dos candidatos aprovados, com os seguintes pesos:  

MF = (PEEV × 0,6) + (CV × 0,4) 

4.3.7. A classificação a que se refere os itens 4.3.5 e 4.3.6 será feita considerando a reserva de 20% 

das vagas PPI (neste caso), nos termos da Resolução Consuni/UFG 07/2015. 

 

4.4. Em caso de empate na média geral, a classificação será feita de acordo com a maior nota na seguinte 

ordem:  

 1) Prova de conhecimentos específicos em Ecologia e Evolução,  

 2) Curriculum Vitae, e  

 3) Prova de suficiência em língua inglesa. 

 

4.5. As provas de conhecimentos específicos em Ecologia e Evolução (mestrado e doutorado) serão 

elaboradas em Português. Os candidatos poderão responder em Português, Espanhol ou Inglês. 

4.6. Conforme Art. 29 da Resolução CEPEC 1403, candidatos estrangeiros deverão também realizar exame 

de suficiência em língua portuguesa, além da prova de suficiência em inglês, caso esta não seja sua 
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língua materna. 

5. DO CALENDÁRIO E LOCAL DO PROCESSO SELETIVO 

5.1. O processo seletivo obedecerá ao seguinte cronograma: 

●  Publicação do edital: 01 de novembro de 2019; 

●  Inscrições: 01 de novembro a 29 de novembro de 2019; 

●  Homologação das inscrições: até dia 6 de dezembro de 2019; 

●  Seleção: 16 de dezembro de 2019, sendo: 

 - 8:30h às 10:30h: Prova de suficiência em língua inglesa (mestrado e doutorado). 

 - 10:30h às 12:00h: Prova de suficiência em língua portuguesa (mestrado e doutorado, somente para 

os candidatos onde a língua portuguesa não seja sua língua materna). 

 - 14:00h às 18:00h: Prova de conhecimentos específicos em Ecologia e Evolução (mestrado e 

doutorado). 

 

5.2. O resultado preliminar, tanto para Mestrado como para o Doutorado, será divulgado até o dia 20 de 

dezembro de 2019, na Secretaria da Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e 

Evolução – Instituto de Ciências Biológicas, UFG, ICB V, Campus II e no endereço eletrônico: 

www.ecoevol.ufg.br. 

5.3. O prazo para interposição de recursos ao resultado final é de 48 horas, contados a partir da divulgação 

do resultado. 

5.4. O resultado final será publicado após a análise de eventuais recursos ao resultado preliminar do processo 

seletivo. 

5.5. Os resultados das diversas etapas da seleção não serão informados por telefone. 

 

 

6. PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

6.1. O programa das provas de conhecimento específico (mestrado e doutorado) consiste em todo o conteúdo 

da bibliografia recomendada. 

6.2. A bibliografia recomendada para a prova de conhecimento específico em Ecologia e Evolução, nível 

mestrado é composta pelas seguintes obras: 

 ● Begon M, Harper JL, Townsend CR. 2007. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas. Ed. Artmed. 

● Gotelli NJ. 2007. Ecologia. Ed. Planta. 

 ● Ridley M. 2006. Evolução. 3a. ed. Porto Alegre: Artmed Editora. 

6.3. O programa para a prova de conhecimento específico em Ecologia e Evolução, nível Doutorado, é 

composto pelos temas relacionados aos artigos científicos disponibilizados no sítio eletrônico do 

Programa (www.ecoevol.ufg.br – acessar a opção “artigos doutorado 2019”). É importante ressaltar que 

as questões da prova não serão baseadas necessariamente apenas nos artigos em si, mas também 

na teoria abordada e/ou métodos e delineamentos estatísticos utilizados em estudos dos tópicos 

abordados. Os artigos são norteadores dos temas que serão abordados na prova de conhecimento 

específico. Portanto, é recomendado aos candidatos ao doutorado que aprofundem seus estudos na 
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literatura específica dos temas relacionados aos artigos científicos buscando fontes bibliográficas 

adicionais, de forma a não se restringir apenas à discussão dos artigos em si. 

6.4. Recomenda-se a todos os candidatos (mestrado e doutorado) que levem consigo calculadora científica 

portátil para a prova de conhecimento específico. Não será permitido o uso de uso de tablets, telefones 

celulares, smartphones, smartwatches, computadores, notebooks e similares, nem tampouco o 

empréstimo de calculadoras entre candidatos durante a realização da prova. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

7.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o processo seletivo contidas neste edital. 

7.2. Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 

burla ou a tentativa de burla de quaisquer das normas definidas neste edital, bem como o tratamento 

incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida neste processo seletivo. 

7.3. O não comparecimento do candidato em quaisquer das fases resultará em sua eliminação do processo 

seletivo. 

7.4. As despesas decorrentes da participação em todos os procedimentos do processo seletivo de que trata 

este edital correm por conta do candidato, o qual não terá direito a alojamento, a alimentação, a 

transporte ou a ressarcimento de quaisquer despesas. 

7.5. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço na Secretaria do Programa, enquanto estiver 

participando do processo de seleção. 

7.6. O prazo de recurso para inscrições não homologadas no processo de seleção do Programa de Pós-

Graduação em Ecologia e Evolução será de dois dias úteis, a partir do horário de divulgação da lista 

de candidatos homologados. 

7.7. O prazo de recurso ao processo de seleção do programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução 

será de dois dias úteis a partir do horário de divulgação do resultado final. 

7.8. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em 

Ecologia e Evolução/ICB/UFG. 

 

 

Goiânia, 01 de novembro de 2019 

 

 

Prof. Dr. José Alexandre Felizola Diniz Filho 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução, ICB/UFG 

 

Visto 

Prof. Dr. Gustavo Rodrigues Pedrino, 

Diretor do Instituto de Ciências Biológicas 

 

Visto 

Prof. Dr. Laerte Guimarães Ferreira Júnior, 
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Pró-Reitor de Pós-Graduação – UFG 

ANEXO I 

Itens para a pontuação Curriculum Vitae – Processo Seletivo do PPG em Ecologia & Evolução 

Itens Pontuação  Pontuação Máxima 

Iniciação Científica 

(PIBIC/PIVIC/PIBITI ou 

equivalente, incluindo bolsas 

de balcão associadas a 

projetos do CNPq ou FAPs)1, 2 

1 ponto por ano completo 2 pontos 

Artigos científicos3 em 

periódicos indexados no Web 

of Science com Fator de 

Impacto (IF) > 3 

3 pontos por artigo, reduzindo 

50% se o candidato não for o 

primeiro ou último autor 

Sem limite 

Artigos científicos3 em 

periódicos indexados no Web 

of Science com  1 > IF > 3 

2 pontos por artigo, reduzindo 

50% se o candidato não for o 

primeiro ou último autor 

Sem limite 

Artigos científicos3 em 

periódicos indexados no Web 

of Science com IF < 1 

1 ponto por artigo, reduzindo 

50% se o candidato não for o 

primeiro ou último autor 

Sem limite 

Artigos científicos3 em 

periódicos não indexados no 

Web of Science 

0,5 pontos por artigo, 

reduzindo 50% se o candidato 

não for o primeiro ou último 

autor 

Sem limite 

Capítulo de livro 1 ponto por capítulo, 

reduzindo 50% se o candidato 

não for o primeiro ou último 

autor 

Sem limite 

1. O comprovante deve ser um certificado da Universidade ou termo de concessão da agência de fomento (no 

caso de projetos, com confirmação da finalização do período pelo orientador).  

2. A pontuação de Iniciação Científica se aplica apenas para candidatos ao Mestrado; 

3. Para artigos publicados, anexar ao PDF da documentação a primeira folha do artigo. Para artigos aceitos ou 

no prelo, é necessário comprovar o aceite por meio de (i) carta do editor da revista com o aceite em definitivo, 

(ii) cópia da versão de revisão do trabalho (provas) ou (iii) cópia de publicação antecipada (“early view”, 
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“online early”); 

ANEXO II 

 

 

Modelo do termo; O arquivo com os termos acima está disponível em www.ecoevol.ufg.br 

TERMO DE AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL 

 

Eu, _________________________, CPF __________, portador do 

documento de identidade __________, declaro, para o fim específico de 

atender à documentação exigida pela Resolução CONSUNI 07/2015 e aderir 

ao Edital do Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

em ________________________ da Universidade Federal de Goiás, me 

autodeclaro: 

(  ) preto 

(  ) pardo 

(  ) indígena  

Declaro, também, estar ciente de que a prestação de informação falsa, 

apurada posteriormente ao ingresso no Programa, em procedimento que me 

assegure o contraditório e ampla defesa, ensejará o cancelamento de minha 

matrícula na Universidade Federal de Goiás, sem prejuízo das sanções penais 

eventualmente cabíveis. 

 

________________, ____ de ______________ de ______. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 

Para atender ao disposto no parágrafo único do Art. 2º da Resolução CONSUNI Nº 7, de 24 de 

abril de 2015, no caso de indígena, deve acompanhar este termo a seguinte documentação: cópia 

do registro administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) OU declaração de 

pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada por liderança local. 

http://www.ecoevol.ufg.br/
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