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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PRPPG) 

COORDENADORIA GERAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU (CPPG) 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, na página 

da UFRPE, por meio do endereço eletrônico http://www.prppg.ufrpe.br, bem como por Aviso de Edital 

veiculado no Diário Oficial da União, divulga o Edital para Processo Seletivo 2018-1 dos seguintes Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu da UFRPE. 

Programa de Pós-Graduação Página do Programa Vagas 

Mest. Dout. 

A
1
 S

2
 A S 

Administração e Desenvolvimento 
Rural 

http://www.padr.ufrpe.br/ 28 1 - - 

Agronomia (Ciência do Solo) http://www.pgs.ufrpe.br/ 4 1 4 1 

Agronomia (Melhoramento Genético 
de Plantas) 

http://www.pgmp.ufrpe.br/ 3 1 3 1 

Biociência Animal http://www.pgba.ufrpe.br/ 26 1 20 1 

Biodiversidade e Conservação http://www.pgbc.ufrpe.br/ 13 1 - - 

Biometria e Estatística Aplicada http://www.ppgbea.ufrpe.br/ 15 1 12 1 

Biotecnologia
3
 http://www.renorbio.org.br/portal/ - - 19 - 

Botânica http://www.pgb.ufrpe.br/ 10 1 9 1 

Ciência Animal Tropical http://www.pgcat.ufrpe.br/ 25 1 26 1 

Ciência e Tecnologia de Alimentos http://www.pgcta.ufrpe.br/br 11 1 - - 

Ciências Florestais http://www.ppgcf.ufrpe.br/ 9 1 6 1 

Controladoria http://www.ppgc.ufrpe.br/ 10 - - - 

Ecologia http://www.ppge.ufrpe.br/ 13 1 - - 

Educação, Cultura e Identidades http://ww2.ppgeci.ufrpe.br/ 19 6
4
 - - 

Engenharia Agrícola http://ufrpe-pgea.tk/ 6 1 2 1 

Engenharia Ambiental http://ppeamb.ufrpe.br/br 9 1 - - 

Ensino das Ciências http://www.ppgec.ufrpe.br/ 24
5
 1 - - 

Entomologia Agrícola http://www.ppgea.ufrpe.br/ 6 1 7 1 

Etnobiologia e Conservação da 
Natureza 

http://www.pgetno.ufrpe.br/ 12 1 12 1 

Física Aplicada http://www.ppgfa.ufrpe.br 5 1 - - 

Fitopatologia http://ww2.ppgf.ufrpe.br/ 4 1 5 1 

Informática Aplicada http://www.ppgia.ufrpe.br/ 42 1 - - 

                                                           
1
 Vagas para Ampla Concorrência 

2
 Vagas para Servidores da UFRPE, conforme Resolução do CEPE nº 096/2015 disponível em 

http://www.prppg.ufrpe.br/sites/www.prppg.ufrpe.br/files/legislacao/recepe096_2015.pdf 
3
  Programa em rede, atualmente coordenado pela UFRPE, com vagas ofertadas em 36 instituições de todo o 

Nordeste. A inscrição para este programa é através do site www.renorbio.org.br, conforme normas 
complementares. 
4
 Vagas para candidatos negros e indígenas e que desenvolveram seu trajeto de escolarização na escola de 

pública (ensino fundamental e médio) – Não são vagas para servidores 
5
 Serão destinadas até 05 (cinco) vagas de ação afirmativa para negros (pretos e pardos), indígenas, pessoas 

com deficiência ou pessoas trans. 

http://www.padr.ufrpe.br/
http://www.pgs.ufrpe.br/
http://www.pgmp.ufrpe.br/
http://www.pgba.ufrpe.br/
http://www.pgbc.ufrpe.br/
http://www.ppgbea.ufrpe.br/
http://www.renorbio.org.br/portal/
http://www.pgb.ufrpe.br/
http://www.pgcat.ufrpe.br/
http://www.pgcta.ufrpe.br/br
http://www.ppgcf.ufrpe.br/
http://www.ppgc.ufrpe.br/
http://www.ppge.ufrpe.br/
http://ww2.ppgeci.ufrpe.br/
http://ufrpe-pgea.tk/
http://ppeamb.ufrpe.br/br
http://www.ppgec.ufrpe.br/
http://www.ppgea.ufrpe.br/
http://www.pgetno.ufrpe.br/
http://www.ppgfa.ufrpe.br/
http://ww2.ppgf.ufrpe.br/
http://www.ppgia.ufrpe.br/
http://www.prppg.ufrpe.br/sites/www.prppg.ufrpe.br/files/legislacao/recepe096_2015.pdf
http://www.renorbio.org.br/
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Medicina Veterinária http://www.pgvet.ufrpe.br/ 19 1 17 1 

Produção Agrícola http://ww2.ppgpa.ufrpe.br/ 8 1 - - 

Produção Vegetal http://www.pgpv.ufrpe.br/ 9 1 - - 

Química http://www.pgq.ufrpe.br/ 10 2 10 2 

Recursos Pesqueiros e Aquicultura http://www.pgpa.ufrpe.br/ 24 1 14 1 

Sanidade e Reprodução de 
Ruminantes 

http://ww4.ufrpe.br/uag/posgrad
uacao/pgsrr/ 

6 1 - - 

Tecnologia e Gestão em Educação a 
Distância 

http://ww5.ead.ufrpe.br/ppgteg 11 1 - - 

Zootecnia e Doutorado Integrado em 
Zootecnia 

ww4.ppgz.ufrpe.br 
ww2.pdiz.ufrpe.br 

11 1 3 1 

 

1. DO PERÍODO, PROCEDIMENTO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES: 

1.1 Encontram-se abertas as inscrições para a participação de processo seletivo destinado a ocupação das 

vagas dos Programas de Pós-Graduação da UFRPE, em nível de Mestrado e de Doutorado. 

1.2 A inscrição do candidato implicará aceitação total e incondicional das disposições, normas e 

instruções constantes neste Edital e em quaisquer editais, avisos e normas complementares que 

vierem a ser publicados com vistas ao processo seletivo objeto deste Edital.  

1.3 O candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos no Edital. 

1.4 As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente online através do endereço 

www.editais.prppg.ufrpe.br conforme o cronograma abaixo. 

 

 

 

Data Horário Fase 

02/10/2017 10:00 Abertura das inscrições em www.editais.prppg.ufrpe.br 

30/10/2017 23:59 Encerramento das inscrições em www.editais.prppg.ufrpe.br 

31/10/2017 Bancário Encerramento do prazo de pagamento da taxa de inscrição 

06/11/2017  Prazo final para confirmação de pagamento das inscrições 

13/11/2017 a 

16/02/2018 

 Processo seletivo seguirá cronograma especificado nas respectivas 

Normas Complementares 

07/03/2018 a 

09/03/2018 

 Matrícula dos alunos selecionados 

12/03/2018  Início das aulas 

1.4.1 As solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data e horários 

estabelecidos acima não serão acatadas. 

1.4.2 A inscrição efetuada somente será confirmada após a comprovação de pagamento da taxa de 

inscrição exclusivamente efetuada através da GRU gerada pelo próprio sistema de editais, 

no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 
1.4.2.1 A confirmação do pagamento se processará em pelo menos três dias após o prazo final de 

pagamento do edital, e não necessita do envio de qualquer documento. 

1.4.3 Candidatos residentes no exterior devem entrar em contato com cppg.prppg@ufrpe.br para 

discutir formas de pagamento 

1.5 A PRPPG não se responsabilizará pelo não recebimento de solicitação de inscrição via internet por 

motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 

dados. Em caso de problemas durante a inscrição entrar em contato com editais.prppg@ufrpe.br 

incluindo a mensagem de erro. Dúvidas relativas às Normas Complementares dos programas deverão 

ser encaminhadas às suas respectivas coordenações.  

1.5.1 Recomendamos portanto que os candidatos procurem realizar sua submissão com antecedência 

para permitir a resolução de problemas desta natureza em tempo hábil 

1.6 Para se inscrever, o candidato deverá obrigatoriamente ter Cadastro de Pessoa Física – CPF, exceto se 

estrangeiro, documento de identificação, endereço eletrônico (e-mail) válido e preencher todos os 

campos do Formulário de Inscrição.  

http://www.pgvet.ufrpe.br/
http://ww2.ppgpa.ufrpe.br/
http://www.pgpv.ufrpe.br/
http://www.pgq.ufrpe.br/
http://www.pgpa.ufrpe.br/
http://ww4.ufrpe.br/uag/posgraduacao/pgsrr/
http://ww4.ufrpe.br/uag/posgraduacao/pgsrr/
http://ww5.ead.ufrpe.br/ppgteg
ww4.ppgz.ufrpe.br
ww4.ppgz.ufrpe.br
ww4.ppgz.ufrpe.br
http://www.editais.prppg.ufrpe.br/
http://www.editais.prppg.ufrpe.br/
http://www.editais.prppg.ufrpe.br/
mailto:cppg.prppg@ufrpe.br
mailto:editais.prppg@prppg.ufrpe.br


 
 

Coordenação de Programas de Pós-Graduação 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Universidade Federal Rural de Pernambuco 

 

 
 

1.6.1 Para efeito de inscrição, serão considerados documentos de identificação:  

1.6.1.1 Carteira expedida por Secretaria de Segurança Pública, por Comando Militar, por Instituto 

de Identificação, por Corpo de Bombeiros Militares e por órgão fiscalizador (ordem, 

conselho, etc.);  

1.6.1.2 Passaporte;  

1.6.1.3 Certificado de Reservista;  

1.6.1.4 Carteiras funcionais do Ministério Público ou órgão público que valham como identidade;  

1.6.1.5 Carteira de Trabalho e Previdência Social;  

1.6.1.6 Carteira Nacional de Habilitação 

1.7 O candidato assume total responsabilidade pelas informações prestadas, arcando com as consequências 

de eventuais erros no preenchimento e envio do formulário de inscrição. 

1.8 Terá a sua inscrição cancelada e será eliminado do processo seletivo o candidato que usar dados de 

identificação de terceiros para realizar a sua inscrição. 

1.9 Caso o candidato efetue o pagamento correspondente a mais de uma inscrição por período, será 

validada, apenas, a inscrição correspondente a do último pagamento efetuado ou a última inscrição em 

caso de pagamentos realizados na mesma data. SERÁ VÁLIDA A INSCRIÇÃO EM APENAS UM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO. 

1.10  O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, inclusive 

em caso de pagamento de mais de uma taxa 

1.11 O candidato deverá preencher obrigatoriamente os campos referentes ao nome (sem abreviar o primeiro 

e o último nome), ao endereço, incluindo Código de Endereçamento Postal – CEP, ao documento de 

identificação (conforme item 1.6.1 deste edital) e ao Cadastro de Pessoa Física (CPF), exceto 

estrangeiro. 

1.11.1 Neste caso, o candidato deverá utilizar passaporte válido como documento identificador 

1.11.2 A obtenção de visto de estudante é de responsabilidade exclusiva do candidato 

1.12 Os resultados serão divulgados conforme especificado nas Normas Complementares do programa 

1.13  Cada programa estabelecerá normas complementares especificando pontos específicos de seu processo 

seletivo, todas incluídas como anexos a este edital, bem como nas páginas específicas de cada programa 

na internet, listadas acima. 

 

2. DO ATO DA INSCRIÇÃO: 

2.1. O candidato deverá inicialmente selecionar a opção correspondente ao programa e nível em que deseja 

se inscrever 

2.1.1. Cada programa poderá especificar em suas Normas Complementares a necessidade de indicação 

de linha de pesquisa e área de concentração do candidato, inclusive com seleção separada para 

cada linha ou área, todas obedecendo as Normas Complementares do programa como um todo. 

2.1.2. Caso o programa assim o especifique, o candidato deverá indicar nos campos Linha de Pesquisa 

e Área de Concentração qual a linha e área em que pretende concorrer, da forma especificada 

nas normas complementares do programa em que vai concorrer. 

2.2. Todos os documentos deverão ser digitalizados em formato PDF, com tamanho máximo de 2 (dois) 

MB para cada item, em formato de documento único para cada item 

2.3. Todo candidato deverá anexar no momento do cadastro da sua conta em formato PDF com tamanho 

máximo de 1MB: 

2.3.1. Diploma ou documento equivalente do curso de graduação 

2.3.1.1. O candidato que na data da inscrição não possuir estes documentos deverá apresentar 

declaração de possível conclusão do curso, emitida pela respectiva coordenação, até o 

início da matrícula, ciente de que a matrícula somente poderá ser efetivada mediante 

comprovação de conclusão dos respectivos cursos. 

2.3.1.2. Candidatos a mestrado com conclusão prevista para o final do primeiro semestre letivo de 

2017, poderão ser matriculados condicionalmente à apresentação da documentação de 

conclusão do curso. Esta matrícula somente será considerada efetiva após a apresentação 

de documentação, emitida por órgão competente para tal, de que o discente concluiu seu 

curso de graduação. 

2.3.1.3. Discentes nesta categoria deverão reconhecer a condicionalidade desta matrícula, através 

da assinatura de Termo de Compromisso quando da realização da matrícula condicional 

2.3.1.4. Estes discentes não poderão ser contemplados com bolsa até a efetivação da matrícula, 

exceto sob consulta específica à agência de fomento, e reconhecem que neste caso a 

concessão da bolsa não será retroativa 

2.3.2. Histórico escolar do curso de graduação 
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2.3.3. Curriculum Vitae registrado na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) 

2.4. O candidato a vaga de doutorado deverá selecionar a escolaridade “Mestre” ou superior, e anexar no 

momento da criação no cadastro, no formato PDF com tamanho máximo de 1MB: 

2.4.1. Diploma ou documento equivalente do curso de mestrado 

2.4.1.1. O candidato que na data da inscrição não possuir estes diplomas, deverá apresentar 

declaração de possível conclusão do curso, emitida pela respectiva coordenação, até o 

início da matrícula, ciente de que a matrícula somente poderá ser efetivada mediante 

comprovação de conclusão dos respectivos cursos. 

2.4.2. Histórico escolar do curso de mestrado 

2.5. Os programas poderão solicitar em suas Normas Complementares a apresentação de projeto de 

pesquisa ou plano de trabalho 

2.5.1. O candidato a vaga nestes programas deverá anexar este plano ou projeto no momento da 

inscrição, em documento único no formato PDF com tamanho máximo de 2MB: 

2.6. Os programas poderão solicitar em suas Normas Complementares o envio de documentação 

comprobatória do Currículo Lattes. Neste caso, o candidato deverá providenciar sua entrega conforme 

especificado nas respectivas Normas Complementares. 
2.7. Os programas poderão solicitar em suas Normas Complementares a apresentação de formulários 

incluídos em suas normas complementares 

2.7.1. O candidato a vaga nestes programas deverá anexar este documento no momento da inscrição, 

em documento único no formato PDF com tamanho máximo de 2MB: 

2.7.2. Este formulário deverá constar das respectivas normas complementares. 

2.8. O candidato que estiver concorrendo a vagas destinadas a servidores da UFRPE, deverá anexar no 

momento da inscrição, em documento único no formato PDF com tamanho máximo de 2MB: 

2.8.1. Declaração do Departamento no qual está lotado, com assinatura da chefia, declarando que está 

de acordo que o referido servidor participe do Programa de Pós-Graduação em questão. 

2.9. O candidato que for portador de necessidades especiais, deverá anexar após marcar ser portador de 

necessidades especiais ao finalizar sua inscrição de inscrição, em documento único no formato PDF 

com tamanho máximo de 2MB: 

2.9.1. Formulário de portador de necessidades especiais, disponível no Anexo I deste Edital. 

2.9.2. Parecer emitido por especialista da área de sua deficiência. 

2.10. Os candidatos somente poderão participar das etapas de seleção mediante a apresentação de 

documento oficial contendo fotografia, sendo desclassificados do concurso os que faltarem a qualquer 

das Etapas ou não obedecerem aos horários estabelecidos. 

2.11. A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente edital, tendo o 

candidato completa responsabilidade sobre as documentações e informações apresentadas, sob pena da 

nulidade de sua inscrição e dos atos decorrentes dela; 

2.12. Os pedidos de inscrição serão apreciados por uma Comissão de Seleção e Admissão formada por no 

mínimo três membros, designados pelo Colegiado de Coordenação Didática (CCD) do Programa 

específico e homologado pelo respectivo Colegiado. 

2.13. A lista dos candidatos homologados será publicada na página dos programas e/ou no mural das 

respectivas secretarias, assegurando-se ao candidato o direito de recurso no prazo de 3 (três) dias a 

contar da data da divulgação, dirigido ao mesmo colegiado que poderá reconsiderar ou não a decisão. 

2.14. O cronograma do processo seletivo será definido por cada Programa, constando das normas 

complementares disponibilizadas na página de cada programa e em anexos a este edital 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO: 

3.1. O processo seletivo poderá abranger até quatro etapas incluindo: 

3.1.1. Análise do Curriculum Vitae e do histórico escolar 

3.1.2. Prova escrita de conhecimento 

3.1.3. Avaliação e/ou defesa de anteprojeto de pesquisa 

3.1.4. Prova de interpretação de texto técnico-científico em língua estrangeira 

3.2. Cada etapa será regida pela Resolução 211-2012 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 

UFRPE (disponível em 

http://www.prppg.ufrpe.br/sites/www.prppg.ufrpe.br/files/legislacao/recepe_211_2012.pdf.pdf) 

3.3. Fica a critério de cada Programa adotar uma ou mais das etapas acima, como também a definição do 

caráter da prova, se eliminatório ou classificatório, dos critérios a serem avaliados e da(s) língua(s) 

estrangeira(s) a ser(em) adotada(s), informações que estarão disponíveis nas já referidas normas 

complementares disponíveis nas páginas de cada programa, e em anexos a este edital.  

http://www.prppg.ufrpe.br/sites/www.prppg.ufrpe.br/files/legislacao/recepe_211_2012.pdf.pdf
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3.4. O Cronograma detalhado do Processo Seletivo, e o local de realização da(s) etapa(s) deverão ser 

divulgados nas páginas dos respectivos Programas, bem como em suas respectivas normas 

complementares.  

3.5. Caso as etapas tenham caráter eliminatório, fica assegurado ao candidato eliminado o direito de 

recorrer no prazo de 3(três) dias, definidos no cronograma de seleção, a contar da data da divulgação, 

para o Colegiado de Coordenação Didática (CCD) do respectivo Programa. 

3.6. Fica assegurado ao candidato eliminado, e que recorrer no prazo estabelecido, continuar participando 

da seleção até o julgamento final do recurso. 

 

4. DA AVALIAÇÃO DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

4.1. A avaliação das etapas do processo seletivo compete à Comissão de Seleção e Admissão de cada 

programa, cujos membros atribuirão notas de forma independente, para cada uma delas, sendo a nota 

final de cada etapa correspondente a média obtida entre as notas atribuídas. 

4.2. Somente serão divulgados os resultados parciais das etapas que tiverem o caráter eliminatório. 

4.3. O resultado final da seleção corresponde à média ponderada das notas auferidas em cada uma das 

etapas, devendo ser publicado obedecendo rigorosamente à classificação obtida por cada candidato, 

que atingir os critérios mínimos definidos por cada programa. 

4.4. O resultado final será publicado no Quadro de Avisos das Secretarias dos respectivos Programas e/ou 

nas páginas de cada Programa. 

4.5. Fica assegurado ao candidato o direito de recorrer do resultado final para o CCD do respectivo 

Programa, no prazo de até 3 (três) dias de sua divulgação, conforme definido no cronograma de 

seleção. 

 

5. DA MATRÍCULA:  

5.1. Poderão se matricular no Programa os candidatos aprovados obedecendo rigorosamente à ordem de 

classificação, nas vagas disponibilizadas pelos Programas. Será possível alocar estas vagas 

separadamente para as linhas de investigação de cada Programa, em quantidades especificadas em suas 

normas complementares.  

5.2. Cada Programa poderá definir em suas normas complementares a possibilidade de oferta de posição de 

candidatos aprovados e não classificados, e seu número, que poderão ser convocados em caso de 

desistência de candidatos aprovados e classificados, ou disponibilidade adicional de bolsas. 

5.3. A matrícula dos candidatos selecionados será efetuada no período definido no item 1.4. 

5.4. O aluno selecionado deverá comparecer no período estabelecido na secretaria do seu respectivo 

Programa de Pós-Graduação portando: 

1. Cópia do diploma de graduação (autenticado); 

2. Cópia do diploma de mestrado (autenticado) no caso de doutorado; 

3. 02 (duas) fotos 3 x 4; 

4. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento (autenticada); 

5. Cópia do histórico escolar (autenticado); 

6. Cópia de Identidade (autenticada); 

7. Cópia de CPF (autenticado); 

8. Cópia de Passaporte (no caso de estrangeiro); 

9. Cópia de Comprovante de Residência; 

10. Cópia de reservista (para o sexo masculino); 

11. Cópia de título eleitoral (autenticado); 

12. Comprovante de votação na última eleição; 

13. Ficha de Identificação preenchida (Disponível em http://www.prppg.ufrpe.br/formulario/ficha-de-

identificacao-do-discente) 

5.4.1. No caso de aluno estrangeiro, as cópias dos diplomas, históricos e certidão de nascimento devem 

ser apostilados no Consulado Brasileiro do País de origem. 

 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

6.1. O presente Edital, assim como as normas complementares de cada programa, e os efeitos decorrentes 

dele, terão validade até o prazo de 30 (trinta) dias após a finalização do processo seletivo. 

6.2. A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente edital, tendo o 

candidato completa responsabilidade sobre as documentações e informações apresentadas, sob pena da 

nulidade de sua inscrição e dos atos decorrentes dela; 

6.3. A Comissão de Seleção e Admissão de cada Programa decidirá os casos omissos. 

http://www.prppg.ufrpe.br/formulario/ficha-de-identificacao-do-discente
http://www.prppg.ufrpe.br/formulario/ficha-de-identificacao-do-discente
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Coordenação de Programas de Pós-Graduação 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Universidade Federal Rural de Pernambuco 

 

 
 

ANEXO I - FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO PARA  ATENDIMENTO 

ESPECIALIZADO 

Eu, 

___________________________________________________________________

________________, inscrito no CPF de número _______________, declaro, para os 

devidos fins de direito, que sou pessoa com deficiência, conforme laudo em anexo. 

Sendo, portanto, detentor dos direitos abrigados pela Lei nº 13.146, de 06 de julho 

de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diante disso, informo que necessito do(s) 

seguinte(s) recurso(s) de acessibilidade e/ou tecnologia assistiva: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Precisa de tempo adicional para realização das provas?  (  ) SIM   (  ) NÃO 

 

Esta solicitação só terá validade quando apresentada, nos locais descritos em 

edital, a justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área 

de sua deficiência. 

 

Declaro ainda estar ciente de que as informações prestadas no sistema de inscrição, 

sobre a condição que motiva a solicitação de atendimento  especializado, são exatas 

e fidedignas, sob pena de responder por crime contra fé pública  e de ser 

eliminado/a da seleção. 

 

Recife,  ______ de _____________ de 2017. 

_____________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA 

 

 
Programa de Pós-Graduação em Ecologia - Curso de Mestrado  

Normas Complementares do Processo Seletivo para Admissão – Ano Letivo 2018.1  
 

 
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ecologia (PPGE), do Departamento 
de Biologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, divulga as Normas 
Complementares do Edital para Processo Seletivo– Ano letivo 2018.1 da Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-graduacão- PRPPG/UFRPE: 
 
 
1 – Inscrição: 
 
1.1 – Para o Curso de Mestrado em Ecologia exige-se graduação em Ciências Biológicas 
ou áreas afins realizada em instituições reconhecidas pelo MEC. 
 
1.2 – As inscrições serão online e seguirão as normas especificadas no Edital para 
Processo Seletivo - Ano letivo 2018.1 dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da 
UFRPE, publicado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (disponível em 
www.prppg.ufrpe.br). Os candidatos devem ler cuidadosamente o referido Edital 
antes de efetuar sua inscrição. 
 
1.3 – São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a 
documentação por ele fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou 
complementadas, em nenhuma hipótese ou a qualquer título. 
 
1.4 – As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente online através do endereço 
www.editais.prppg.ufrpe.br. 
 
1.5- No formulário online de inscrição o candidato deverá indicar no campo Linha de 
pesquisa a área temática para qual irá concorrer, de acordo com os itens 5.1 e 5.2 destas 
normas complementares. O campo Área de concentração deverá ser preenchido com: 
“Ecologia”. 
 
1.5- Os documentos apresentados na inscrição deverão estar em formato PDF (com 
tamanho máximo de 2MB) e seguir os procedimentos indicados no Edital para Processo 
Seletivo - Ano letivo 2018.1 da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (Edital da 
PRPPG). Para inscrição no processo seletivo do PPGE, os candidatos deverão anexar no 
momento da inscrição: 
 
 

a) Diploma ou documento equivalente do curso de graduação e Histórico Escolar. 
Ver Edital da PRPPG para detalhes. Os dois documentos devem compor um 
arquivo único em pdf e deverá ser anexado no campo Anexo 1 do Formulário de 
Inscrição; 
 



b) Curriculum Vitae registrado na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Deverá ser anexado no 
formato PDF no campo Anexo 3 do Formulário de Inscrição. O campo Anexo 2 
do formulário deve ficar em branco. 
 

c) Anteprojeto de pesquisa do candidato com até 4 páginas, excetuando a capa. 
O projeto deve, obrigatoriamente, estar associado com alguma das áreas 
temáticas do Programa de Ecologia com vagas disponíveis (ver itens 5.1 e 5.2) e 
considerar as linhas de pesquisa dos docentes do programa; fonte 12, 
espaçamento 1,5 e margens de 2 cm. O projeto em formato PDF deverá ser 
anexado no campo Anexo 4 do Formulário de Inscrição. 
 

d) Ficha de inscrição (ANEXO I destas Normas Complementares). A ficha deve ser 
anexada em formato PDF no campo Anexo 5 do Formulário de Inscrição. 
 
 

1.6 – Os pedidos de inscrição serão apreciados por uma Comissão de Seleção e 
Admissão formada por no mínimo três membros, designados pelo Colegiado de 
Coordenação Didática (CCD) do Programa de Ecologia e homologado pelo respectivo 
Colegiado. 
 
1.7 – A lista dos candidatos, que tiverem suas inscrições homologadas, será publicada na 
página do programa (http://www.ppge.ufrpe.br/) e/ou no mural da respectiva 
secretaria/coordenação, assegurando-se ao candidato o direito de recurso no prazo de 3 
(três) dias a contar da data da divulgação, dirigido ao mesmo colegiado que poderá 
reconsiderar ou não a decisão. 
 
 
 
2 – Documentação: 
 
2.1– Os documentos comprobatórios do Curriculum Lattes e as cópias simples do 
Documento de Identidade e do CPF deverão ser entregues pelo candidato juntamente 
com a tabela de avaliação curricular devidamente preenchida (ANEXO II destas 
Normas Complementares) diretamente a Comissão de Seleção e Admissão, em envelope 
lacrado, no momento da realização da Etapa 1 do Processo seletivo. Somente será 
atribuída pontuação as atividades devidamente comprovadas. Para esta etapa nenhum 
documento precisa ser autenticado. 
 
 
3 - Exame de Seleção e Admissão: 
 
O Concurso será procedido pela Comissão de Seleção e Admissão designada pelo 
Colegiado do Programa, formada por 3 membros efetivos e 1 suplente. 
 
 
3.1 – A Seleção para o Mestrado constará de:  
 
ETAPA 1 – Prova de conhecimento em Ecologia (peso 4) - consiste de uma prova de 
conhecimentos específicos em ecologia composta de, no mínimo, 5 questões discursivas, 
elaboradas a partir do programa constante deste edital (ANEXO III destas Normas 
Complementares). A prova terá duração de 4 (quatro horas). Será vedada a consulta a 

http://www.ppge.ufrpe.br/
http://www.ppge.ufrpe.br/


qualquer material bibliográfico e a utilização de aparelhos de comunicação. A prova 
específica será eliminatória, com ponto de corte igual a sete (7), portanto o candidato que 
atingir nota inferior a 7 (sete) será desclassificado. São critérios para a avaliação da prova 
de conhecimento: a) clareza e propriedade no uso da linguagem; b) domínio dos 
conteúdos, evidenciando a compreensão dos temas abordados nas bibliografias indicadas 
neste Edital; c) domínio e precisão no uso de conceitos e ferramentas analíticas; d) 
coerência no desenvolvimento das idéias e capacidade argumentativa; e) pertinência e 
articulação das respostas às questões ou temas da prova. 
 
ETAPA 2. Prova de Interpretação de Texto Técnico-Científico em língua estrangeira-
Inglês (peso 1) – A prova escrita de língua inglesa terá duração de 2 (duas) horas. O 
objetivo é avaliar o conhecimento do candidato sobre o vocabulário da língua inglesa e 
sua capacidade de compreensão de texto em inglês, por meio da resolução, em 
Português, de questões relativas a texto sobre temas de interesse geral em Ecologia, 
sendo permitido o uso de 1 (um) dicionário. O candidato que obtiver nota inferior a 5,0 
será desclassificado. O candidato que obtiver nota entre 5,0 e 6,9 será classificado e, 
caso selecionado, deverá realizar um novo exame de suficiência durante o mestrado, a 
fim de obter uma nota mínima igual a 7,0 (sete). 

  
ETAPA 3 – Avaliação do Curriculum vitae (peso 3) - modelo Lattes documentado, 
consistindo do exame dos documentos apresentados. O currículo será avaliado com base 
nos critérios descritos no ANEXO II destas Normas Complementares. 
 
ETAPA 4 - Arguição do Anteprojeto (peso 2) - O candidato será arguido pela Comissão de 
Seleção sobre o Anteprojeto de Pesquisa da sua Dissertação. A chamada será feita por 
ordem alfabética dos candidatos. O candidato que não estiver presente quando for 
chamado será desclassificado. São critérios para avaliação desta etapa: a) relevância 
técnico-científica da proposta; b) adequação da metodologia proposta aos objetivos; c) 
clareza na redação; d) viabilidade da proposta; e) aderência do anteprojeto à linha 
temática na qual o candidato se inscreveu; f) aderência do anteprojeto às linhas temáticas 
dos docentes do programa. Esta etapa será gravada em áudio. 

 
              

Observação: 
 
Candidatos com residência em outros estados ou países poderão solicitar à coordenação 
que a seleção (prova de conhecimento em ecologia; prova de interpretação de texto 
técnico-cientifico em língua estrangeira-Inglês e arguição do anteprojeto) seja realizada na 
sua cidade de origem. A solicitação não é aprovada automaticamente, uma vez que a 
mesma estará condicionada ao estabelecimento de parcerias na cidade do candidato 
solicitante.  Esta solicitação deverá ser efetuada através de e-mail enviado para a 
coordenação (coordpgecol@gmail.com) até uma semana após a homologação das 
inscrições. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:coordpgecol@gmail.com


3.2 Cronograma 
 

ETAPAS DO CONCURSO DATA/HORÁRIO 

Inscrições (www.editais.prppg.ufrpe.br) 02/10 à 30/10/2017 

Encerramento do prazo de pagamento da taxa de inscrição 31/10/2017              

Confirmação do pagamento de Inscrição A partir de 01/11/2017 

Divulgação das inscrições homologadas Até dia 10/11/17 

Etapa 1 – Prova de Conhecimento em Ecologia 
Neste dia os candidatos deverão entregar envelope com 
documentação comprobatória do Curriculum Lattes, cópias 
do RG e CPF e tabela de pontuação preenchida 

04/12/17 – 08:00 às 12:00h 

Etapa 2 - Prova de Inglês 04/12/17 – 15:00 às 17:00h 

Etapa 3 - Arguição do Anteprojeto 05/12/17 – 08:00 às 17:00h 

Etapa 4 - Análise de Curriculum vitae modelo Lattes 06/12/17 – 08:00 às 17:00h 

Divulgação do resultado final A partir de 07/12/17 

Prazo para recurso Três dias úteis após a 
liberação do resultado final 

Matrícula dos alunos selecionados Segundo calendário oficial 
da UFRPE 

Início das aulas Segundo calendário oficial 
da UFRPE 

 
Local da seleção: Sala de aula do Programa de Pós-graduação em Ecologia, 4 andar do 
Prédio Central do Departamento de Biologia. Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois 
Irmãos, Recife, Pernambuco, Brasil. 
 
 
4. Resultado 
 
4.1 - O resultado final da seleção corresponde à média ponderada das notas aferidas em 
cada uma das etapas, devendo ser publicado apenas os nomes dos candidatos que 
obtiveram média final igual ou superior a 6,0 (seis) em ordem decrescente, e obedecido o 
número de vagas total e em cada linha temática.  
 
4.2 – Eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente, pela maior nota na prova de 
conhecimento, na avaliação do Currículum Lattes, na prova de idioma e na arguição do 
Anteprojeto. 
 
4.3 - O resultado final será publicado no Quadro de Avisos da Coordenação do Programa, 
e disponibilizado no site ww4.ppge.ufrpe.br. 
 
4.4 - Fica assegurado ao candidato o direito de recorrer do resultado final para o CCD do 
Programa, no prazo de até 3 (três) dias após sua divulgação, conforme definido no 
cronograma de seleção. 
 
 
5. Vagas e Classificação 
 
 
 
 

http://www.editais.prppg.ufrpe.br/


5.1 – Serão disponibilizadas 14 vagas para o Curso de Mestrado, distribuídas nas 
seguintes áreas temáticas: 
 
 

Áreas Temáticas Vagas 

1. Ecologia de Zooplâncton 1 

2. Ecologia e Diversidade da Herpetofauna 1 

3. Gerenciamento Integrado de Ambientes Aquáticos 1 

4. Ecologia Parasitária 1 

5. Ecologia de Aves e Morcegos 1 

6. Ecologia e Paleoecologia de Anfíbios e Répteis 1 

7. Avaliação dos Impactos Ambientais nas Associações Bentônicas 1 

8. Ecologia de Peixes 1 

9. Modelagem Ecológica aplicada aos padrões biogeográficos de espécies de morcegos 
neotropicais 

1 

10. Comportamento de Primatas 1 

11. Distribuição Espaço-Temporal de comunidade bentônica de recife costeiros/Fauna 
associada a octocorais 

1 

12. Ecologia de peixes marinhos 1 

13. Modelagem de Anfíbios e Répteis para Conservação 1 

14. Vaga para servidor da UFRPE (Qualquer área temática supracitada) 1 

Total 14 

 
5.2- Os candidatos deverão no momento da inscrição obrigatoriamente especificar para 
qual Área temática deseja concorrer (tabela anterior). O projeto de pesquisa deverá 
corresponder a uma dessas áreas temáticas relacionada ao número de vagas (Ítem 5.1). 
 
5.3- As vagas serão preenchidas por candidatos aprovados obedecendo rigorosamente à 
ordem de classificação e de acordo com o número de vagas oferecido em cada área 
temática. Estes candidatos serão denominados CANDIDATOS APROVADOS E 
CLASSIFICADOS e estarão aptos a realizar a matrícula.  
 
5.4- Candidatos aprovados no processo seletivo, mas cuja ordem de classificação excede 
o número de vagas para a área temática na qual se inscreveu, serão denominados 
CANDIDATOS APROVADOS E NÃO CLASSIFICADOS. Este grupo de candidatos fará 
parte de um banco de reserva, os quais poderão ser convocados nos seguintes casos: 
desistência de candidatos aprovados e classificados e, ou disponibilidade de bolsas. 
Estes candidatos poderão ser redirecionados para áreas temáticas com vagas 
remanescentes ou vagas remanescentes em uma área temática pode ser transferida a 
outra área temática dependendo sempre da aprovação do Colegiado do Programa e da 
concordância do professor e do candidato. 
 
 
6. Matrícula 
 
 
6.1- No período previsto no calendário acadêmico dos Programas de Pós-Graduação 
Stricto Sensu da UFRPE, poderão ser matricular no Programa, os candidatos aprovados e 
classificados, nas vagas disponibilizadas pelo Programa de Pós-graduação em Ecologia, 
divulgadas na respectiva página. 
 



6.2- Os candidatos aprovados e classificados deverão entregar os seguintes documentos 
para efetivação da matrícula: 
 
a) Cópias autenticadas em cartório do RG, certidão de nascimento/casamento, do CPF, 
do Título de Eleitor e comprovação da última votação, Certificado de Alistamento Militar 
para candidatos do sexo masculino; e Passaporte válido, no caso de candidato 
estrangeiro; 
b) 01 (uma) foto 3 x 4, recente; 
c) Cópias autenticadas do diploma ou documento equivalente do curso de graduação e do 
histórico escolar do Curso de Graduação 
 
 
7 – Disposições gerais 
 
7.1– Os candidatos somente terão acesso ao local das provas para participar das etapas 
de seleção mediante documento oficial contendo fotografia, sendo desclassificados do 
concurso os que faltarem a qualquer das Etapas ou não obedecerem aos horários 
estabelecidos (sem tolerância para início da prova). 
 
7.2 – O presente Edital, e os efeitos decorrentes dele, terão validade até o prazo de 30 
(trinta) dias após a finalização do processo seletivo.  
 
7.3- Os candidatos terão o prazo de 60 dias após a divulgação do resultado do processo 
seletivo para solicitar a devolução da documentação utilizada na comprovação curricular. 
Após este período, toda a documentação não retirada será destruída. 
 
7.4 – A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente 
edital, tendo o candidato completa responsabilidade sobre as documentações e 
informações apresentadas, sob pena da nulidade de sua inscrição e dos atos decorrentes 
dela; 
 
7.5 - A Comissão de Seleção e Admissão do Programa de Pós-graduação em Ecologia 
decidirá os casos omissos. 

Recife, 25 de setembro de 2017. 
 

Prof. Dr. Geraldo Jorge Barbosa de Moura (3320-6336)  
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ecologia (PPGE) – UFRPE 

 
Profa. Dra Ana Carla Asfora El-Deir (3320-6335) 

Substituta Eventual do Programa de Pós-Graduação em Ecologia (PPGE) – UFRPE 
 

Secretaria/Coordenação: 081-3320-6359 

 

 COMISSÃO DE SELEÇÃO 

  Dra. Moacir Santos Tinôco  (Presidente) 

Dr. Ana Cristina Garcia (Titular) 

Dra. Jacqueline Santos da Silva (Titular) 

Dra. Jaqueline Bianque de Oliveira (Suplente) 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

COORDENADORIA GERAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 
 

ANEXO I 
 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

NOME COMPLETO: 
 

FILIAÇÃO: 
 
 

ESTADO CIVIL: 
 

ANO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO: 

CPF: IDENTIDADE: ÓRGÃO EXPEDIDOR: DATA EXPEDIÇÃO: 
 

DATA DE 
NASCIMENTO: 
 

TÍTULO DE ELEITOR: LOCAL: ZONA: 

NACIONALIDADE: NATURALIDADE: SEXO:   M (    )      F (    ) VISTO PERMANENTE: 
SIM (    )           NÃO (    ) 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 
 
 

BAIRRO: 
 

CEP:  CIDADE : UF: 
 

PAÍS: 
 

DDD: TELEFONES: 
 
 

E-MAIL: 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
GRADUAÇÃO: 
 

ANO INÍCIO: ANO TÉRMINO: 
 

INSTITUIÇÃO: 
 

PAÍS: 
 

CIDADE:  UF: 
 

PÓS-GRADUAÇÃO: 
 

ANO INÍCIO: ANO TÉRMINO: 
 

INSTITUIÇÃO: 
 

PAÍS: 
 

CIDADE:  UF: 
 

LOCAL DE TRABALHO: 
 

ÁREA TEMÁTICA (escolha uma área temática conforme o Item 5.1 das Normas complementares) 
 

OBS.: Entregar uma via impressa deste anexo junto com os documentos comprobatórios do currículo.



ANEXO II 

 

TABELA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR (Deverá ser plenamente preenchida pelo candidato e ser 

entregue junto com os documentos comprobatórios). 
 

 

CANDIDATO: 

ÁREA DE INTERESSE: 

ÍTEM AVALIADO PONTUAÇÃO 
Nº DO 

DOCUMENTO 
COMPROBATÓRIO 

1. GRUPO I – ATIVIDADE ACADÊMICA 

1.1. Curso de Graduação em Ciências Biológicas ou Ciências Ambientais 
(2,0 pontos) 

  

1.2. Curso de Graduação em áreas afins (1,0 ponto)   

1.3. Curso de Especialização concluído na área de Ecologia ou áreas afins, 
com duração mínima de 360 horas (3,0 pontos) 

  

1.4. Curso de Especialização concluído nas demais áreas, com duração 
mínima de 360 horas (2,0 pontos) 

  

1.5. Estágio na área de Ecologia com duração mínima de 150 horas ou seis 
meses (2,0 pontos por cada 150 horas ou seis meses) 

  

1.6. Estágio em outras áreas com duração mínima de 150 horas ou seis 
meses (1,0 ponto por cada 150 horas ou seis meses) 

  

1.7. Média geral do Histórico Escolar (< 7,0 : 0 ponto; ≥7,0-<8 : 1 ponto; 
≥8,0 -<9 : 2 pontos; ≥9,0 : 3 pontos) 

  

TOTAL (Pontuação máxima no Grupo I = 10 pontos) 
 

  

2. GRUPO II – ATIVIDADE DIDÁTICA 

2.1. Exercício de Magistério em Educação Básica (0,5 ponto por ano em 
que, efetivamente, lecionou as disciplina de ciências ou biologia) 

  

2.2. Exercício de Magistério Superior (1,0 ponto por ano em que, 
efetivamente, lecionou as disciplina de ciências ou biologia) 

  

2.3. Exercício de Monitoria em Ensino Superior ou evento científico: (0,5 
ponto por semestre de exercício em monitoria ou 0,2 por evento científico) 

  

2.4. Orientação de monografias de graduação, apresentadas e aprovadas 
(1,0 por orientação) 

  

2.5. Palestras ou minicursos ministrados ou participação em Mesas 
Redondas na área de Ecologia e áreas afins (0,5 ponto por 
palestra/minicurso/mesa redonda) 

  

2.6. Participação em bancas ou comissões examinadoras de monografias, 
estágios supervisionados, trabalhos de conclusão de curso, seleções e 
afins (1,0 ponto por comissão/banca) 

  

TOTAL (Pontuação máxima no Grupo II = 10 pontos) 
 

  

GRUPO III – ATIVIDADES CIENTIFICAS 

3.1. Trabalho completo publicado em revistas e periódicos Qualis B1 ou 
superior na área de Biodiversidade (6,0 pontos por artigo) 

  

3.2. Trabalho completo publicado em revistas e periódicos Qualis B2, B3 ou 
B4 na área de Biodiversidade (4,0 pontos por artigo) 

  

3.3. Trabalho completo publicado em revistas e periódicos inferior a Qualis 
B4 ou sem Qualis na área de Biodiversidade (2,0 pontos por artigo) 

  

3.4. Livro com ISBN publicado (2,0 pontos por livro)   

3.5. Capítulo de Livro com ISBN publicado (1,0 ponto por capítulo)   

3.6. Trabalho completo publicado em Evento Científico internacional (1,5 
pontos por trabalho) 

  

3.7. Trabalho completo publicado em Evento Científico nacional (1,0 ponto   



por trabalho) 

3.8. Trabalho completo publicado em Evento Científico regional ou local ( 
0,5 ponto por trabalho) 

  

3.9. Resumo Expandido publicado em Evento Científico internacional (1,0 
ponto por resumo) 

  

3.10. Resumo Expandido publicado em Evento Científico nacional (0,75 
ponto por resumo) 

  

3.11. Resumo Expandido publicado em Evento Científico regional ou local 
(0,5 ponto por resumo) 

  

3.12. Resumo Simples publicado em Evento Científico internacional (0,75 
ponto por resumo) 

  

3.13. Resumo Simples publicado em Evento Científico nacional (0,5 ponto 
por resumo) 

  

3.14. Resumo Simples publicado em Evento Científico regional ou local 
(0,25 ponto por resumo) 

  

3.15. Apresentação de trabalho em Evento Científico internacional (1,0 
ponto por trabalho apresentado) 

  

3.16. Apresentação de trabalho em Evento Científico nacional (0,75 ponto 
por trabalho apresentado) 

  

3.17. Apresentação de trabalho em Evento Científico regional ou local (0,5 
ponto por trabalho apresentado) 

  

3.18. Participação em eventos científicos de âmbito regional, nacional ou 
internacional e minicursos (0,25 ponto por evento) 

  

3.19. Organização de eventos científicos, de âmbito regional, nacional ou 
internacional (0,5 ponto por evento) 

  

3.20. Participação em projetos de pesquisa e trabalhos técnicos 
(consultorias) na área de Ecologia ou áreas afins (0,5 ponto por projeto) 

  

3.21. Bolsa de PIBIC, PIC ou PET na área de Ecologia ou áreas afins (2,0 
por ano de bolsa) 

  

3.22. Publicação de artigos ou textos de divulgação científica em revistas, 
jornais e sites oficiais, com periodicidade definida (0,5 ponto por 
publicação) 

  

TOTAL (Pontuação máxima no Grupo III = 30 pontos)   

TOTAL (para uso do candidato) 

Cálculo: (Pontos Grupo I + Pontos Grupo II + Pontos Grupo III)/5 
 

 

NOTA (para uso da comissão de seleção do PPGE)  
 

 MODO DE APURAÇÃO DOS PONTOS 
 

1. Só serão aceitos itens comprovados. Não serão consideradas declarações assinadas somente pelos professores das disciplinas ou 
orientadores. Apenas os documentos (declaração ou certificado) emitidos ou certificados por Instâncias superiores ou Coordenações 
da Instituição.  

2. Esta tabela é indicativa, podendo ser incluídos outras atividades que o candidato julgar pertinente, sendo neste caso a pontuação 
atribuída a critério da banca. 

3. Publicações aceitas (NO PRELO) serão contabilizadas, desde que comprovadas através de declaração do editor da revista. 

4. Todos os resumos simples e expandidos, bem como artigos, capítulos de livro e livros publicados, deverão ser comprovados a partir 
de cópias simples da produção científica e da capa e/ou contra-capa do livro/caderno/anais/CD. Para livros e capítulos de livro, as 
comprovações deverão ser da capa e/ou contra-capa (com indicação do ISBN) e da primeira página, no caso dos capítulos. 

5. Comprovações de apresentação de trabalhos em eventos científicos deverão constar o nome do candidato como apresentador 
principal OU como parte integrante do grupo de autores do trabalho. Caso o certificado contenha outro nome de autor principal ou co-
autor como apresentador do trabalho, o mesmo não será pontuado.  

6. Comprovações de atividades com período inferior ao indicado na Tabela de Avaliação Curricular terão pontuações proporcionais (p. 
ex.: Certificados de Bolsa PIBIC com 6 meses de atividades, receberá 50% da pontuação estipulada para 12 meses, ou seja, 1,0 
ponto).  

7. Cópias de assinatura de contrato e/ou termos de compromissos não serão consideradas como comprovantes de estágios, monitorias, 
bolsas, etc. Nestes casos, as declarações deverão ser oficiais, com períodos e/ou cargas horárias definidas.  

8. O candidato que obtiver a maior pontuação será atribuída a nota 10,0 (dez), sendo atribuídas aos demais candidatos notas 
proporcionais. 

 

 



 ANEXO III - PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 

 
  

PROGRAMA PARA A PROVA DE CONHECIMENTO EM ECOLOGIA  
  
1. Ecologia: Divisões e Conceitos Básicos. 
2. Estrutura, crescimento e regulação de populações. 
3. Estrutura e desenvolvimento de comunidades terrestres e aquáticas. 
4. Ecossistema: Conceito, Estrutura e Funcionamento. 
5. Ciclos Biogeoquímicos nos Ecossistemas. 
6. Energia e Nutrientes nos Ecossistemas. 
7. Interações Ecológicas e Sucessão. 
8. Características e classificação dos ecossistemas brasileiros. 
9. Biodiversidade: conceito, métodos de mensuração e padrões biogeográficos. 
10. Ameaças à biodiversidade. Estratégias para a conservação da biodiversidade. 
 
 
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA  
  
BEGON, M., TOWNSEND, C.R. & HARPER, J.L. 2007. Ecologia: de indivíduos a 

ecossistemas. Artmed Editora. 752 p. 
BRUSCA, R & BRUSCA, G. 2003. Invertebrados. Ed. Sinauer Assoc. 
DAJOZ, R. 2005. Princípios de Ecologia. 7º ed. Porto Alegre, Editora Artmed, 474 p. 
ESTEVES, F.A. 1988. Fundamentos de Limnologia, Ed. Interciência. 602p. 
FUTUYMA, D.J. 1992. Biologia evolutiva. Rio Preto: Soc. Bras. de Genética/CNPq. 

631p. 
GARAY I, & DIAS, B, F.S. 2001. Conservação da biodiversidade em ecossistemas 

tropicais: avanços conceituais e revisão de novas metodologias e 
monitoramento. Petrópolis. Ed. Vozes. 430p. 

HARVEY-POUGH, F.; JANIS, C. M & HEISER, J. B. 1999. A vida dos vertebrados. 
Prentice-Hall. 798p. 

ODUM, E. P. Ecologia. 1985. Rio de Janeiro: Interamericana. 434p. 
ODUM, E. P. e BARRETT, G. W. 2007. Fundamentos de Ecologia. São Paulo, Ed. 

Thomson Learning, 612p. 
PINTO-COELHO, R. M. Fundamentos em ecologia. 2000. Porto Alegre: Artes Médicas. 

252p. 
PRIMACK, R. B. & RODRIGUES, E. Biologia da Conservação. Ed. Midiograf. Londrina, 

2001. 328p. 
RAVEN, P.H.; EVERE, R.F. & EICHHORN, S.E. Biologia Vegetal. 2006. Rio de Janeiro: 

Ed. Guanabara Koogan. 906p. 
RICKLEFS, R.E. 2000. A economia da natureza. Rio de Janeiro: Guanabara – Koogan. 

530p. 
TOWNSEND, C.R., BENGON, M. & HARPER, J.L. 2006. Fundamentos em Ecologia. 

Artmed Editora. 592 p. 
 
 
 
 
 
 
 


