
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA 
 

RETIFICAÇÃO EM 22 DE JUNHO DE 2015 
 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE DOUTORADO EM ECOLOGIA 
CONVÊNIO UFPA/EMBRAPA 

 
 
O Programa de Pós-Graduação em Ecologia (PPGECO) do convênio Universidade 
Federal do Pará (UFPA) e Embrapa-Amazônia Oriental (Embrapa) abre inscrições para 
a Seleção de Doutorado para ingresso no 2o semestre de 2015. 
 
1. Requisitos para inscrição 
 

ü Possuir o título de mestre ou similar em Ciências Biológicas ou áreas afins ou, 
excepcionalmente, de outras áreas, desde que seja considerado, pelo Colegiado do 
Programa, apto a desenvolver a tese proposta; 
 

ü Apresentar um artigo científico relacionado à sua dissertação de mestrado ou 
dentro da grande área de conhecimento de Ciências Biológicas. O artigo deverá 
ter sido publicado nos últimos três anos (≥ 2013) ou estar aceito para publicação, 
em revista indexada – Qualis Capes B2 (na área de biodiversidade) ou superior; 
 

ü Ter sido aceito por um orientador credenciado pelo PPGECO e habilitado para o 
presente edital. 

 
2. Documentos necessários para inscrição 
 
A inscrição é isenta de taxas. O candidato deverá preencher o Formulário de Inscrição 
on-line e anexar cópias dos seguintes documentos na página de inscrição (ver item 4): 
 

ü Cédula de identidade (ou outro documento de identidade com foto) e do CPF; 
 

ü Diploma ou certificado de conclusão do título de nível mais alto; 
 

• Candidatos que defenderam o mestrado mas que ainda não tenham recebido 
o diploma devem apresentar declaração de conclusão do mestrado emitida 
pelo Programa de Pós-Graduação onde ele foi realizado; 
 



• Candidatos que ainda estiverem matriculados no mestrado devem apresentar 
declaração emitida pelo Programa de Pós-Graduação no qual está cursando 
o mesmo, atestando que o candidato já integralizou os créditos e informando 
a provável data da defesa. Esta deve estar marcada para antes do período de 
matrícula no curso de Doutorado. Nestes casos, o diploma ou o certificado 
de conclusão do mestrado serão exigidos no ato da matrícula. 
 

ü Projeto de tese, contendo obrigatoriamente: Introdução, Objetivos, Material e 
métodos, Cronograma, Viabilidade financeira e Referências. A tese deve ser feita 
na forma de artigos, que já deverão estar previstos no projeto de tese. As datas de 
submissão das publicações deverão constar no cronograma. O projeto completo 
deve ser sucinto e objetivo, não tendo mais que 10 (dez) páginas; 

 
ü Curriculum Vitae (formato Lattes/CNPq); 
 
ü Tabela de Pontuação do Currículo preenchida (Anexo I); 
 
ü Comprovantes das atividades incluídas no currículo. No caso dos artigos 

publicados, apenas a primeira página é necessária. Os comprovantes deverão ser 
ordenados obrigatoriamente na mesma sequência dos indicadores da Tabela de 
Pontuação do Currículo; 

 
ü Carta de aceite do provável orientador (modelo em Anexo II). 

 
 Toda documentação deverá ser digitalizada e salva em um único arquivo digital 
em formato pdf, que deverá ser incluído no espaço para upload de arquivos no endereço 
eletrônico de inscrição. O nome do arquivo deverá ser o nome do candidato sem 
acentuação e sem espaço entre caracteres. Caso o candidato seja aprovado no processo 
seletivo, os originais destes documentos serão solicitados no ato da matrícula. A 
comprovação dos documentos é obrigatória por ocasião da matrícula. 
 
3. Critérios para seleção 
 

A seleção do doutorado será efetuada por uma Banca Examinadora designada 
pelo Colegiado do Programa, composta por três docentes. Os candidatos serão avaliados 
mediante a avaliação do projeto de tese (Etapa I) e do currículo (Etapa II). Se 
necessário, poderá haver entrevista com os candidatos. 

 
A análise do projeto será realizada pela Banca Examinadora, sendo julgado 

seguindo as categorias: aprovado, aprovado com recomendações e reprovado. Estas 
categorias não serão utilizadas na classificação dos candidatos (Etapa II). Candidatos 
que comprovem a disponibilidade de bolsa de estudo externa à quota do Programa ou 
vínculo empregatício poderão se matricular imediatamente caso sejam aprovados nesta 
etapa. 

 
Os candidatos que tiveram seus projetos de tese aprovados (Etapa I) serão 

ranqueados através da análise de currículo para fins de preenchimento das vagas 
ofertadas no presente edital. Serão disponibilizadas 03 (três) vagas, para ingresso a 
partir do segundo semestre de 2015. Os currículos serão avaliados com base na tabela 



de pontuação do Anexo I, devidamente preenchida e apresentada pelo candidato. Itens 
não comprovados (comprovantes impressos) não serão computados. 

 
 
4. Datas e locais 
 

ü As inscrições serão realizadas somente pelo endereço eletrônico: 
https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-
processo&nivel=S entre os dias 15 e 30 de junho de 2015. 
 

ü As inscrições homologadas serão divulgadas no dia 2 de julho de 2015;  
 

ü A lista dos aprovados e classificados será divulgada no dia 6 de julho de 2015. 
 
5. Número de vagas 
 
Serão disponibilizadas 03 (três) vagas, que serão preenchidas seguindo a ordem de 
classificação conforme descrito no item 3. 
   
6. Bolsas e recomendações 

 
O Curso recebe bolsas da CAPES, CNPq e FAPESPA. Entretanto, não há 

garantia de bolsa de estudo para todos os alunos aprovados. O candidato aprovado 
deverá assinar termo de compromisso de dedicação integral ao curso, cuja duração será 
de até 48 (quarenta e oito) meses, independentemente do recebimento de bolsa de 
estudo. As bolsas serão concedidas de acordo com a ordem de classificação, exceto nos 
casos de reingresso ou de alunos que exerçam atividade remunerada; estes casos serão 
avaliados pelo Colegiado. 

 
7. Informações adicionais 
 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ecologia (PPGECO) - Universidade 
Federal do Pará, Instituto de Ciências Biológicas. Av. Augusto Corrêa, 01, Campus 
universitário – Guamá, CEP 66075-900. Fones: (91) 3201-8664 ou 8663. 
Correio eletrônico: ppgecoufpa@gmail.com 
 
8. Orientadores, área de atuação e contatos 

	  
Docente Área de atuação Contato 

Ana Cristina Mendes de Oliveira Ecologia de mamíferos terrestres e manejo de 
fauna cinegética cris.mastozoologia@gmail.com 

Carlos Augusto da Silva Peres Biologia da conservação  carlos.a.peres@gmail.com 
Cristiano Menezes Biologia e manejo de abelhas menezes.cristiano@gmail.com 
Felipe Andrés León Contrera Ecologia comportamental de insetos sociais falc75@gmail.com 

Helder Lima Queiroz Ecologia de primatas; Ecologia de ecossistemas 
alagáveis helder@mamiraua.org.br 

Ivoneide Maria da Silva Ecologia de insetos vetores isilva@ufpa.br 

Leandro Juen Ecologia de riachos, comunidades aquáticas e 
macroinvertebrados leandrojuen@gmail.com 

Maria Aparecida Lopes Ecologia de florestas: vegetação, mamíferos 
terrestres, primatas. maria@ufpa.br 

Maria Auxiliadora Pantoja Ferreira Ecologia reprodutiva auxi@ufpa.br 

Maria Cristina Esposito Ecologia de insetos de importância forense;  
Ecologia de insetos herbívoros com ênfase nos espositobarthem@gmail.com 



minadores de folhas. 
Pedro Gerhard Ecologia de paisagens; ecologia de riachos pedro.gerhard@gmail.com 

Raphael Ligeiro Ecologia de riachos, comunidades aquáticas e 
macroinvertebrados ligeirobio@gmail.com 

Bernard Josiah Barlow Ecologia de comunidades e ecossistemas josbarlow@gmail.com 
	  

	  
 

Belém, 22 de junho de 2015 
 

 
 

Dra. Maria Cristina Esposito 
Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ecologia 
Universidade Federal do Pará/Embrapa-Amazônia Oriental 

 
 
 
 
  



 
 

ANEXO I 
 

Ficha de avaliação do Curriculum vitae (CV) dos candidatos ao doutorado do Programa de Pós 
Graduação em Ecologia – UFPA – Seleção 2015 

 
Nome do Candidato: ...................................................................................................... 
Provável Orientador: ...................................................................................................... 
 

itens Atuação Profissional na Área Pontos por item Pontuação 
Máxima 

Pontos do 
Candidato 

1 Tempo de magistério: ensino médio 20 por ano 100  
2 Tempo de magistério: graduação 5 por 15h 100  
3 Tempo de magistério: pós-graduação 10 por 15h 50  
4 Título de especialista na área/outra área  

(reconhecido por associação de classe de nível nacional). 
20/10 20  

5 Diploma de graduação ou declaração do curso de que vai 
concluir a graduação 

500 500  

6 Prêmios, distinções e láureas por trabalhos ou atividades 
como profissional/estudante 

10/5 -  

7 Aprovação em concurso público (cargo profissional de nível 
superior, magistério superior, pesquisador) 

10 -  

8 Estágios não obrigatórios (extracurriculares) 2 por semestre 20  
9 Monitoria 2 por semestre 15  

10 Atuação como Bolsista de Iniciação Científica/Bolsista em 
Projetos de Pesquisa, Extensão ou Ensino 

15 por ano -  

11 Atuação como Bolsista de Apoio Técnico (Nível superior) 15 por ano -  
12 Produção de software ou patente  20 -  
13 Realização de trabalhos técnicos ou consultorias (prestação 

de serviço, nível superior) 
5 por trabalho 20  

14 Participação em Palestras e cursos com carga horária inferior 
a 16 horas 

1 10  

15 
 

Participação em cursos na área com carga horária superior a 
16 horas 

2 20  

16 Conferências e palestras proferidas  2 por palestra 10  
17 Cursos ministrados (horas) 5 cada 20h 10  
18 Artigos publicados ou aceitos para publicação em periódicos 

ranqueados no Qualis da Capes* categorias A1/A2 
40/35 -  

19 Artigos publicados ou aceitos para publicação em periódicos 
ranqueados no Qualis da Capes*, categorias 
B1/B2/B3/B4/B5. 

30/25/20/15/10 -  

20 Artigos publicados ou aceitos para publicação em periódicos 
não ranqueados nos indexadores  

5 20  

21 Textos técnicos em magazines e jornais  2 10  
22 Apresentação Oral em Eventos Científicos 1 10  
23 Livros Especializados com registro ISBN:  

a – Autor 
b – Editor ou Organizador 
c – Capítulo 

 
20 
10 
5 

 
- 
- 
- 

 

24 Livros Especializados sem registro ISBN:  
a – Autor 
b – Editor ou Organizador 
c – Capítulo 

 
5 
3 
2 

 
- 
- 
- 

 

25 Comunicação em Congressos Científicos: 
a – Trabalho completo ou resumo expandido publicado em 
anais Internacionais 
b – Trabalho completo ou resumo expandido publicados em 
anais Nacionais 

 
 

4 
 

3 

 
 

40 
 

30 

 



c – Resumo publicado Internacional 
d – Resumo publicado Nacional 

2 
1 

20 
10 

26 Coordenador / Colaborador de projeto de pesquisa/extensão 
ou ensino: 
a – Aprovado por órgão de fomento externo à Instituição 
b – Aprovado por órgão interno à Instituição 

 
10/5 
5/2 

 
- 
- 

 

27 Participação na comissão organizadora de eventos: 
a - internacional 
b - nacional 
c – regional 

 
6 
4 
2 

 
- 
- 
- 

 

28 Participação em eventos: 
a - internacional 
b - nacional 
c – regional 

 
2 
1 

0,5 

 
- 
- 
- 

 

29 Orientações / Co-orientações concluídas: 
b – Monografias de Especialização 
c – Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) 
d – Programas de Iniciação Científica;  
e – Extensão, Monitoria, Estágio Extracurricular 

 
5/3 
4/2 
2/1 
2/1 

 
- 
- 

 

30 Participação em comissões julgadoras: 
a – Concursos Públicos ensino superior / médio 
b – Processos Seletivos Internos 
c – Trabalhos de Conclusão de Curso (graduação) 

 
5/2 
2 
1 

 
20 
10 
10 

 

31 Participação em outras comissões: 0,5 -  
32 Membro de associações científicas ou culturais. 0,25 -  

 
SOMA DE PONTOS 

Nota final: Divisão do total de pontos por 100. 

 

 
* Consulta ao Qualis: www.capes.gov.br/avaliacao/qualis (área: Biodiversidade) 

  



ANEXO II 
 
 

CARTA DE ACEITE DO PROFESSOR ORIENTADOR 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA  

UFPA/EMBRAPA 

 

Eu, ……………………………………………….…............................……., professor/orientador 

credenciado pelo programa de Pós-graduação em Ecologia do convênio Universidade Federal do Pará 

(UFPA) e EMBRAPA Amazônia Oriental, comprometo-me a orientar o(a) 

aluno(a)…………………………………................................…………… inserindo-o(a) em projeto de 

minha área de atuação, comprometendo-me também a prover os meios necessários para a realização de 

sua tese. 

 

 

Belém, ……… de …………….. de 2015 

 

 

 

___________________________________ 

Nome do Orientador 

 


