
EDITAL ESPECIAL DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE MESTRADO EM ZOOLOGIA 

CONVÊNIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ / MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI 

(PPGZOOL UFPA/MPEG) 

 

 

O Programa de Pós-Graduação em Zoologia (PPGZOOL) do convênio Universidade Federal do Pará 

(UFPA) e Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) abre inscrições para Processo Seletivo Especial para 

o curso de Mestrado, na área de concentração em “Evolução”, com ênfase em “Taxonomia dos Grupos 

Recentes”. Pretende-se, preferencialmente, selecionar candidatos para o desenvolvimento de pesquisas 

envolvendo a “Sistemática Zoológica”, que contribuam de maneira direta na identificação e descrição da 

biodiversidade amazônica. 

 

1. Documentos necessários para a inscrição  
Todas as cópias deverão ser anexadas em formato digital e enviadas para o e-mail do PPGZOOL até a 

data limite, definida no item 3 deste edital (E-mail:  ppgzoologia@gmail.com).  

 

1.1. Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado (o formulário deve seguir o modelo 

próprio, Anexo I); 

 

1.2. Cópia de documento oficial com fotografia (p.e. RG, CPF, CNH ou Passaporte em caso de 

estrangeiro);  

 

1.3. Cópia do diploma de graduação ou atestado de conclusão de curso na área de Ciências Biológicas, 

ou áreas afins; 

 

1.3.1. A inscrição de alunos concluintes será aceita condicionalmente, na forma do Regimento do 

Programa;  

 

1.3.2. Excepcionalmente e a critério do Colegiado do Programa, serão aceitas inscrições de 

graduados em áreas não afins a Ciências Biológicas. Nesse caso, o candidato terá que apresentar 

uma carta, com visto do orientador-proponente, indicando a razão de seu interesse no curso, o 

tema da dissertação que pretende desenvolver e sua experiência no assunto, que deve ser 

devidamente comprovada; 

 

1.4. Histórico escolar do curso de graduação; 

 

1.5. Curriculum Vitae (CV), modelo Lattes/CNPq (versão integral), devidamente comprovado (para 

artigos científicos, somente primeira página);  

 

1.6. Tabela de Pontuação do Currículo preenchida (Anexo II); 

 

1.6.1. Os comprovantes das atividades inseridas deverão ser ordenados obrigatoriamente na 

mesma sequência da Tabela de Pontuação do Currículo. A não entrega dos comprovantes no ato 

da inscrição implicará na não pontuação dos itens.  

 

1.7. Carta de aceite do orientador devidamente assinada; 

 

1.8. Carta de intenção, com no máximo 500 palavras, explicando o interesse do candidato em participar 

do curso de mestrado em Zoologia, com especial referência à experiência prévia e expectativas para a 

realização de trabalhos com sistemática zoológica / taxonomia de grupos recentes; 

 



1.9. Resumo do projeto de pesquisa, com no máximo 500 palavras. O resumo deve conter descrição 

sucinta do contexto da proposta, objetivos gerais e específicos, metodologias e resultados esperados. 

 

1.10. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 80,00 (Oitenta Reais), paga 

através de depósito bancário no Banco do Brasil – 001 Agência: 1.674-8 Conta Corrente: 99.472-3, 

beneficiária Nome: C1062 CTDN IDENTIFICADA. 

 

1.10.1. Candidatos economicamente hipossuficientes nos termos do Decreto Federal no 6.135, de 

26 de junho de 2007, ou inscritos no Cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal, 

terão até o dia 06 de Março de 2020 para solicitação de isenção da taxa de inscrição. Na 

solicitação deve constar o Número de Identificação Social (NIS). O FORMULÁRIO PARA 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA HIPOSSUFICIENTES 

(ANEXO III), deverá ser devidamente preenchido e assinado.  

 

2. Critérios para seleção  
 

A seleção será efetuada por uma Banca Examinadora composta por cinco docentes do Colegiado do 

curso, especialistas na área de concentração a que se refere este edital. Os candidatos serão avaliados 

com base no material enviado no momento da inscrição, não sendo permitido o envio posterior de 

documentos. 

 

O objetivo da seleção é identificar candidatos que tenham: (i) discernimento geral, científico e cultural; 

(ii) aptidão para pesquisa em sistemática zoológica; (iii) capacidade de se comunicar por escrito; e (iv) 

base acadêmica sólida, não só em Zoologia, mas também em outras áreas de conhecimento geral, tais 

como interpretação de textos, noções de Lógica e Filosofia da Ciência.  

 

Será dada preferência a candidatos cuja carta de intenção e projeto demonstrem interesse na execução de  

pesquisas em Zoologia - Taxonomia dos Grupos Recentes que contribuam com a identificação e 

descrição da biodiversidade amazônica, e que incluam, preferencialmente, áreas sob iminente 

transformação da paisagem original. 

 

2.1. A seleção dos candidatos consistirá na avaliação da carta de intenção (eliminatória, nota mínima 

para aprovação = 7,0 - média aritmética simples das notas dos avaliadores; peso 1), resumo do projeto 

(eliminatório, nota mínima para aprovação = 7,0 - média aritmética simples das notas dos avaliadores 

peso 1) e análise de CV (classificatória, peso 2). Só terão seus CV avaliados, aqueles candidatos que 

tiverem suas cartas e resumos de projeto aprovados. A nota final dos candidatos obedecerá a seguinte 

equação: 

 

 ((Nota da Carta de Intenção x 1) + (Nota do Projeto x 1) + (Nota do CV x 2)) / 4 

 

2.1.1. Possíveis desempates serão resolvidos de acordo com a nota do CV, a nota da Carta de 

Intenção e a nota do resumo do projeto, nesta ordem. 

 

2.1.2. A avaliação da carta de intenção se baseará em quesitos como adequabilidade do 

candidato ao perfil desejado pelo edital (Zoologia, Taxonomia de Grupos Recentes). Serão 

dadas notas de 0 (zero) a 10 (dez) por cada um dos avaliadores da comissão de seleção. Serão 

descontadas a maior e menor nota, sendo a nota final do candidato uma média das notas 

remanescentes; 

 



2.1.3. A avaliação do projeto se baseará na adequabilidade do mesmo as linhas de pesquisa 

prioritárias deste edital, bem como na clareza de apresentação do plano de trabalho, e no 

potencial impacto do mesmo. Serão dadas notas de 0 (zero) a 10 (dez) por cada um dos cinco 

avaliadores da comissão de seleção. Serão descontadas a maior e menor nota, sendo a nota final 

do candidato uma média das três notas remanescentes; 

 

2.1.4. A avaliação do CV (versão integral, comprovado) será feita com base nos itens listados na 

Tabela de Pontuação do Currículo. Só serão considerados os itens devidamente 

comprovados. A análise do CV é de caráter classificatório; o melhor currículo receberá nota 

10,0 e será usado como base para a avaliação proporcional dos demais currículos. 

 

2.1.5. Os decentes da comissão avaliadora que possuírem candidatos participando da seleção 

não avaliarão as propostas dos seus potenciais alunos. Nesse caso o candidato receberá somente 

quatro notas, das quais a menor será descartada. 

 

2.2. Os candidatos serão aceitos no curso de acordo com a ordem de classificação, até o preenchimento 

total do número de vagas; 

 

2.3. Os alunos que forem aprovados na seleção deverão apresentar as cópias autenticadas dos 

documentos na secretaria do programa para realizar a matrícula imediata, sob pena de desqualificação 

do processo seletivo. O candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar diploma ou atestado de 

conclusão de curso de graduação no ato da matrícula, também sob pena de desqualificação do processo 

seletivo; 

 

2.7. Após a divulgação do resultado final, os candidatos terão até dois dias úteis para interpolar recurso 

contra os resultados do processo seletivo. Os recursos serão respondidos pela comissão de seleção. Os 

casos omissos deste edital serão resolvidos pelo Colegiado do PPGZOOL. 

 

3. Datas e Locais  
As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo e-mail do PPGZOOL: ppgzoologia@gmail.com.  

 

Etapas Datas 

Inscrições De 02 até 06 de Março de 2020 

Divulgação do resultado do 

processo seletivo 

09 de Março de 2020 

Prazo recursal Até 11 de Março de 2020 

Período de matrículas Até 12 de Março de 2020 

 

 

4. Número de vagas  
4.1. Serão disponibilizadas 02 (duas) vagas para o presente edital. As vagas serão preenchidas conforme 

a classificação dos candidatos. 

 

5. Bolsas e recomendações 

5.1. Há previsão de bolsas de estudo para os candidatos aprovados nessa seleção. 

 

5.2. O candidato aprovado deverá assinar termo de compromisso de dedicação integral ao curso, cuja 

duração será de até 24 meses. As possíveis bolsas serão concedidas de acordo com a ordem de 

classificação. O candidato aprovado que possuir emprego ou outro tipo de remuneração deverá trazer, no 



 

ato da matrícula, declaração do empregador liberando-o de suas atividades, com ou sem vencimentos, 

pelo tempo de duração do curso. 

 

6. Inscrições/informações adicionais  
 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Zoologia:  

Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Biológicas, Secretaria do Programa de Pós - 

Graduação em Zoologia (térreo). Rua Augusto Corrêa, 01 – Guamá. CEP 66075-110. Belém – Pará – 

Brasil, CEP 66075-900. Tel.: +55(91) 3201-8413. Correio eletrônico: ppgzoologia@gmail.com - Site: 

http://ppgzool.propesp.ufpa.br/  

 

9. Lista de orientadores com vagas disponíveis neste edital 

Orientadores, áreas de atuação e contatos dos docentes  do PPGZOOL com vagas disponíveis para o 

presente edital se encontram no Anexo IV. 

 

10. Diploma 

 

Ao se inscrever para uma vaga nesse edital, o candidato concorda que para obtenção do diploma no final 

do mestrado, deverá atender o regimento do PPGZOOL, Resolução No 4.781, de 24 de fevereiro de 

2016, bem como, a Resolução 002/2015. Além disso, deverá entregar a versão final da dissertação de 

acordo com as normas de formatação do PPGZOOL. Todas essas informações estão disponíveis no site 

do programa: http://ppgzool.propesp.ufpa.br/index.php/br/documentos/regimento-e-normas. 

 

Belém, 02 de Março de 2020 

 

 

 

 

Dr. Marcos Pérsio Dantas Santos 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Zoologia 

Universidade Federal do Pará  

Museu Paraense Emilio Goeldi 

 



Anexo IV: Lista de Docentes Orientadores com vagas disponíveis para este edital. 

NOME Vagas Área de atuação E-mail Link Lattes 

ALEXANDRE LUÍS 
PADOVAN 
ALEIXO 

1 

Sistemática e Evolução de 
Vertebrados 
(Aves) 

alexandre.aleixo@helsinki.fi http://lattes.cnpq.br/3661799396744570 

FERNANDO 
AUGUSTO 
BARBOSA SILVA 

1 

Zoologia e Ecologia, com 
ênfase em Sistemática de 
Scarabaeidae 

fernandoabsilva@yahoo.com.br http://lattes.cnpq.br/1447568762723987 

GUSTAVO 
RODRIGO 
SANCHES RUIZ 

1 
Sistemática e Evolução de 
Aranhas 

gustavoruiz86@hotmail.com http://lattes.cnpq.br/3135887179267009 

LEANDRO MELO 
DE SOUSA 

1 
Sistemática de peixes de água 
doce Neotropicais 

leandro.m.sousa@gmail.com http://lattes.cnpq.br/6529610233878356 

LINCOLN SILVA 
CARNEIRO 

2 

Sistemática e Evolução de 
Vertebrados 
(Aves) 

lscarneiro@ufpa.br http://lattes.cnpq.br/4455914557656334 

LUCIANO 
FOGAÇA DE 
ASSIS MONTAG 

1 

Ecologia de comunidades 
aquáticas, diversidade de 
peixes  

montag@ufpa.br  http://lattes.cnpq.br/4936237097107099 

ORLANDO 
TOBIAS SILVEIRA 

2 

Polistinae, Vespidae, 
biodiversidade, new species e 
inventário 

orlando@museu-goeldi.br http://lattes.cnpq.br/9654506257169791 

PEDRO LUIZ 
VIEIRA DEL 
PELOSO 

1 

Evolução, Sistemática e 
Conservação de Vertebrados 
(ênfase em Anfíbios e Répteis) 

pedropeloso@gmail.com http://lattes.cnpq.br/0963420424755544 

ROGÉRIO ROSA 
DA SILVA 

1 

Diversidade morfológica e 
diversidade filogenética de 
formigas 

rogeriosilva@museu-goeldi.br http://lattes.cnpq.br/5989181105383977 

THIAGO 
FRANCISCO 

1 

Microbiologia e Parasitologia. 
Caracterização de Helminto 
fauna de anfíbios, répteis e 
peixes da Amazônia. 

ftiago86@gmail.com 
http://lattes.cnpq.br/8939740618818787 
 

http://lattes.cnpq.br/8939740618818787


ANEXO I 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOLOGIA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PARÁ/MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

EDITAL ESPECIAL 

 

1. DADOS PESSOAIS 

NOME COMPLETO: 

DATA NASCIMENTO: / / ESTADO CIVIL: 

NACIONALIDADE: NATURALIDADE: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

BAIRRO: CIDADE: UF: PAÍS: 

CEP: - TELEFONE RESIDENCIAL: ( ) TELEFONE CELULAR: ( ) 

E-MAIL: 

 
2. DOCUMENTAÇÃO PESSOAL 

CPF: RG: ORGÃO EMISSOR: UF: EMISSÃO: / / 

CERTIFICADO DE RESERVISTA: TIPO SANGUINEO: Rh: 

TÍTULO DE ELEITOR No. : ZONA: SEÇÃO: 
 

DADOS BANCÁRIOS/ BANCO: 
 

AGÊNCIA: 
 

CONTA CORRENTE: 

PARA ESTRANGEIROS 

PASSAPORTE No. PAÍS DE EXPEDIÇÃO: 
 

3. FORMAÇÃO ACADÊMICA 

CURSO DE GRADUAÇÃO: ANO DE CONCLUSÃO: 

INSTITUIÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO: 

CIDADE: ESTADO: PAÍS: 

 
4. POSSUI VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO? 

 

( )  

INSTITUIÇÃO/EMPRESA: CARGO/POSIÇÃO: 

ENDEREÇO: CIDADE: UF: 

PAÍS; TELEFONE: ( ) 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA:    
 

Venho requerer ao Colegiado do curso de Mestrado em Zoologia minha inscrição ao exame de seleção, dentro da área de 

concentração em                         . Caso seja aprovado, comprometo-me a dedicar tempo integral ao curso de Mestrado em 

Zoologia, e estou ciente de que a aprovação NÃO implica necessariamente em concessão de bolsa de estudo. 

 
Local: , Data: de de 2020 

 
 

 
Assinatura do candidato (a) 



*Os alunos que forem aprovados na seleção deverão apresentar as cópias autenticadas dos documentos 

na secretaria do programa para realizar a matricula. 

 

ANEXO II 
 

 
 

 

EDITAL ESPECIAL 

CURRICULUM VITAE 
Candidato (a): CPF:  

 

Pontuação do Curriculum vitae 
 

Preencher Não 

preencher* 
Indicadores Pontuação Qtd Total Qtd Total 
1. Indicadores de Produção Científica e Tecnológica (Produção científica de 2015 a 2019) 
1.1.  Artigo publicado em periódico científico reconhecido pela CAPES (Biodiversidade)** 
1.1.1. Qualis A1 50,0  0,0   
1.1.2. Qualis A2 45,0  0,0   
1.1.3. Qualis B1 35,0  0,0   
1.1.4. Qualis B2 25,0  0,0   
1.1.5. Qualis B3 20,0  0,0   
1.1.6. Qualis B4 15,0  0,0   
1.1.7. Qualis B5 10,0  0,0   
1.1.8. Qualis C ou sem Qualis 5,0  0,0   
1.2. Livro científico com ISBN (autor ou co-autor) 25,0  0,0   
1.3.  Capítulo de livro com ISBN (autor ou co-autor) 10,0  0,0   
1.4.  Organização de livro científico com ISBN 10,0  0,0   
1.5.  Resumo simples publicado em anais de eventos científicos (1 pg.) 1,5  0,0   
1.6.  Resumo expandido publicado em anais de eventos científicos (até 3 pgs.) 3,0  0,0   
1.7.  Notas publicadas (1 página) em jornais ou revistas pertinentes à área 0,5  0,0   
1.8.  Outras tipos de publicações (cartilhas, informes técnicos e científicos) 0,5  0,0   
Total do Item 1 0 0,0   
2. Indicadores de Atividades Didáticas 
2.1. Professor de Ensino Fundamental (por semestre; até quatro semestres) 2,0  0,0   
2.2. Professor de Ensino Médio (por semestre; até quatro semestres) 4,0  0,0   
2.3. Professor de Ensino Superior (por semestre; até quatro semestres) 5,0  0,0   
Total do Item 2 0 0,0   
3. Indicadores de atividades Profissionais 
3.1.   Ministrante de  curso  ou  minicurso  na  área  do  Programa  (mínimo  de  8  horas; 

máximo 10 cursos) 

 

2,0  
 

0,0   

3.2. Palestrante em Seminários, Congressos, Simpósios ou Similares, até 3 palestras 1,0  0,0   
3.3.   Bolsistas graduados (DTI, PCI, ...) (por ano; até 3 anos) 20,0  0,0   
3.1.  Curso de Especialização (> 360 h) 20,0  0,0   
3.2.  Curso de Aperfeiçoamento (< 360 h e >180 h) 10,0  0,0   
Total do Item 3 0 0,0   
4. Indicadores de atividades Acadêmicas 
4.1.  Estágio voluntário (somatório > 1 ano, por ano de estágio até 4 anos) 5,0  0,0   
4.2.  Iniciação Científica (máximo 5 IC) 10,0  0,0   
4.3.  Curso de curta duração (entre 30 e 180h) 1,0  0,0   
4.4.  Monitor de disciplina de graduação (a cada seis meses), até 3 monitorias 1,0  0,0   
4.5. Premiações acadêmicas 2,0  0,0   
4.6. Participação em organização de eventos científicos 1,0  0,0   
Total do Item 4 0 0,0   

 

Índice de aproveitamento das atividades acadêmicas Disciplinas 

cursadas 
Disciplinas 

reprovadas 
   

Número de reprovações / Número de disciplinas na graduação (Histórico completo)      
Fator de correção do item 4 (Indicadores de atividades acadêmicas)      
Pontuação Final (soma dos quatro itens)     
* para uso exclusivo da comissão de seleção do PPGZOOL 

** Seguindo a recomendação da área de biodiversidade, só será classificado como artigo 

científico, trabalhos com mais de uma página. 

     

Para a classificação quanto ao Qualis (Área Biodiversidade) de revistas científicas consultar o site: 
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralP
eriodicos.jsf  

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf


 

 

FORMULÁRIO  PARA  REQUERIMENTO DE  ISENÇÃO  DA  TAXA  DE  INSCRIÇÃO  PARA 

HIPOSSUFICIENTES 

 

 
A Comissão Examinadora do PPGZOOL 

 

Nos termos do edital de seleção de mestrado DO PPGZOOL, requeiro a isenção do pagamento da taxa de 

inscrição: 

 

 
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: 

 

NOME DO CANDIDATO:_                                                                                                                       NIS:_                                                              

DATA  DE  NASCIMENTO:_                                             RG:_                                          EXPEDIÇÃO:_                   

ÓRGÃO EXPEDITOR:_                                   CPF:_                                               

 

NOME DA MÃE:_                                                                                         
 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 

*Não serão acatados pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos que não 

comprovem sua condição de hipossuficiente financeiramente. 

*Somente o preenchimento da solicitação de Isenção não implica na efetivação da inscrição. O candidato 

requerente deverá apresentar todos os documentos que comprovem sua condição de hipossuficiente, bem como 

deverá executar todos os procedimentos exigidos no item 1 do edital de mestrado do PPGZOOL. 

 

 
DECLARAÇÃO 

 

Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de inscrição do Processo 

Seletivo do edital de mestrado do PPGZOOL, que sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto 

Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007. 

Declaro ser inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do(s) Governo(s). 
 

Declaro que apresento condição de Hipossuficiência Financeira e que atendo ao estabelecido edital de mestrado 

do PPGZOOL, em especial ao item que se refere à ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO; Declaro também 

estar ciente de que a veracidade das informações e documentações apresentadas é de minha inteira 

responsabilidade, podendo a Comissão Avaliadora do Processo de Seleção para Curso de Doutorado, em caso 

de fraude, omissão, falsificação, declaração inidônea, ou qualquer outro tipo de irregularidade, proceder ao 

cancelamento da inscrição e automaticamente a eliminação do Processo, podendo adotar medidas legais 

contra minha pessoa, inclusive as de natureza criminal, aplicando, ainda, o disposto no parágrafo único do 

art. 10 do Decreto no 83.936, de 6 de setembro de 1979. 

 

 
Assinatura do Candidato:_                                                                                                           


