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EDITAL DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO CURSO DE MESTRADO 

- ANO LETIVO DE 2021/1º SEMESTRE – 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E EVOLUÇÃO 

PRORROGAÇÃO DAS INCRIÇÕES E ADIAMENTO DAS PROVAS 

 

A Universidade Federal de São Paulo torna pública a abertura de inscrições para a seleção de 

candidatos para o preenchimento de vagas de mestrado voluntário (não bolsista) no curso de 

Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução e estabelece abaixo as normas 

para o processo seletivo. 

 

I - INSCRIÇÃO 

Documentos necessários: 

1. Ficha de cadastro do(a) candidato(a), conforme modelo que consta no site (aba Formulários); 

 

2. Carta de aceite prévio do(a) futuro(a) orientador(a), conforme modelo que consta no site (aba 

Formulários); 

 

3. Curriculum Lattes documentado do(a) candidato(a) (cópias simples e digitalizadas dos 

comprovantes anexados ao currículo). Incluir comprovantes das atividades acadêmicas 

desenvolvidas nos últimos 5 anos. Não será necessário apresentar os comprovantes originais das 

atividades para validação das cópias apresentadas no ato da inscrição. 

 

4. Histórico escolar de graduação completo do(a) candidato(a), com os nomes das disciplinas por 

extenso, incluindo eventuais reprovações ou trancamentos de matrícula, emitido como documento 

oficial (com carimbo e assinatura ou com código de autenticidade).  

 

5. Projeto de Pesquisa que o(a) candidato(a) pretende desenvolver durante o Mestrado. O projeto 

deve apresentar: a) Título; b) Resumo; c) Introdução e Justificativa; d) Material e Métodos; e) 

Cronograma; f) Referências Bibliográficas. A formatação geral do texto deve seguir as seguintes 

especificações: fonte Times New Roman, tamanho 12, papel A4, espaçamento entre linhas de 1.5, 

utilizando margens de 2.5 cm. O projeto de pesquisa deve ser redigido em português. A forma das 

citações das referências bibliográficas no texto e na seção Referências Bibliográficas fica a critério 

do(a) candidato(a) e orientador(a), porém, devem ser padronizadas para todo o texto. O projeto deve 

ter, no máximo, 10 páginas, excluindo a capa. 

 

Todos estes documentos (Curriculum Lattes com os documentos comprobatórios e histórico escolar 

de graduação) deverão ser enviados de forma digital (preferencialmente em formato “.pdf”) para o 

e-mail ppgeeunifesp@gmail.com com cópia para secretariaposgraduacao.diadema@unifesp.br, no 

prazo descrito neste Edital. 

 

Número de vagas: Ampla concorrência (AC): 8 (oito) vagas; Pessoa Preta ou Parda (PPP): 1 (uma) 

vaga; Pessoa com Deficiência (PcD): 1 (uma) vaga. 
 

Período de inscrição: Do dia 19/10/2020 até às 23:59 do dia 23/11/2020 às 23:59 do dia 

22/01/2021 (inscrições prorrogadas). Os documentos necessários à inscrição devem ser 

encaminhados exclusivamente por endereço eletrônico. A Secretaria de Pós-Graduação não se 
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responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida dentro do prazo previsto devido a 

problemas na internet. 

 

Local Físico: Secretaria de Pós-Graduação, Rua São Nicolau, 210, 5o Andar, Diadema, SP, CEP: 

09913-030. Telefones: (11) 3385-4137 (ramais 3511 e 3516), e-mail: 

secretariaposgraduacao.diadema@unifesp.br – ATUALMENTE FECHADA DEVIDO A 

IMPOSIÇÃO DE ISOLAMENTO SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19 

(atendimentos apenas por endereço eletrônico). 

 

Efetuada a inscrição, o(a) candidato(a) deverá acompanhar no site do Programa 

(http://www.ecologiaevolucao-unifesp.com.br/) ou pelo seu endereço de e-mail a situação da 

inscrição (se deferida ou indeferida). Somente poderá participar do exame de seleção o(a) 

candidato(a) cuja inscrição for deferida. 

 

A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação tácita do processo de seleção, 

tal como se acha estabelecido nesse Edital e na legislação pertinente. 

 

II – NORMAS PARA O EXAME DE SELEÇÃO 

O exame de seleção consiste em três etapas: (1) prova de conhecimentos, (2) entrevista e (3) 

análise de currículo. A primeira etapa é composta por uma prova discursiva para avaliação de 

conhecimentos em Ecologia e Evolução. Esta prova é eliminatória, terá duração máxima de 4 

(quatro) horas e será realizada, excepcionalmente, de forma virtual. O (A) candidato (a) que obtiver 

aproveitamento mínimo de 50% passará à próxima etapa. A segunda etapa é composta pela 

entrevista, sendo eliminatória. A entrevista consiste na avaliação oral do(a) candidato (a) pela 

comissão examinadora, usando como base o projeto de pesquisa que o (a) candidato (a) pretende 

desenvolver, o histórico escolar e as atividades de ensino, pesquisa e extensão que constam no seu 

currículo. O (A) candidato (a) que obtiver aproveitamento mínimo de 50% passará à próxima etapa. 

Por fim, a terceira etapa refere-se à avaliação do Curriculum Lattes. Esta última etapa tem caráter 

classificatório. Nesta etapa, serão considerados apenas os documentos emitidos nos últimos 5 

(cinco) anos segundo a Tabela para avaliação do curriculum vitae dos candidatos (ANEXO 1).  

 

As notas serão atribuídas em uma escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) em cada etapa. A nota final será 

calculada pelo somatório das notas obtidas em todas as etapas.  

 

A avaliação dos (as) candidatos (as) será realizada por uma banca de quatro docentes doutores (as) 

indicados (as) pela Comissão de Ensino de Pós-Graduação (CEPG) do Programa de Ecologia e 

Evolução, da Universidade Federal de São Paulo. 

 

Candidatos (as) estrangeiros (as) poderão responder a prova de conhecimentos em espanhol ou 

inglês.  

 

Devido a imposição de isolamento em decorrência da pandemia de covid-19, todas as etapas 

do processo seletivo descritas neste Edital serão realizadas através da internet, com o uso de 

ferramentas eletrônicas de comunicação e aplicação de exames, conforme será informado aos 

(as) candidatos (as) após o deferimento das inscrições. É de responsabilidade dos (as) 

candidatos (as) a garantia de acesso à internet que permita a adequada realização de todas as 

etapas do processo seletivo. O Programa de Pós-graduação em Ecologia e Evolução e a 
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Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) não se responsabilizam por fornecer acesso à 

internet aos (as) candidatos (as). 

 

ATENÇÃO: DEVIDO AOS CORTES ORÇAMENTÁRIOS, O PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E EVOLUÇÃO NÃO POSSUI BOLSAS DE MESTRADO 

DISPONÍVEIS PARA ESSE PROCESSO SELETIVO. DESSA FORMA, ESSE EDITAL 

REGULA O PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS (AS) QUE, ASSUMIDAMENTE, 

REALIZARÃO O MESTRADO DE FORMA VOLUNTÁRIA, SEM REQUERIMENTO DE 

BOLSAS DE PESQUISA. PORTANTO, OS (AS) CANDIDATOS (AS) APROVADOS (AS) 

NESTE PROCESSO SELETIVO RECONHECEM OS TERMOS DESTE EDITAL E SE 

COMPROMETEM A NÃO SOLICITAR BOLSA PESQUISA A COORDENAÇÃO DO 

PROGRAMA OU A QUALQUER OUTRO COLEGIADO DA UNIFESP EM QUALQUER 

MOMENTO, ENQUANTO ESTIVER VINCULADO AO PROGRAMA. 

 

Conteúdo indicado para a prova:  

Ecologia 

Propriedades das Populações  

Crescimento Populacional  

Regulação intraespecífica das Populações  

Metapopulações  

Interações Ecológicas 

Estrutura das Comunidades  

Nicho Ecológico  

Cadeias e Redes Tróficas  

Interações diretas e indiretas  

Padrões geográficos de distribuição de diversidade  

Sucessão Ecológica 

Ecologia de Paisagens  

Conservação de populações e comunidades 

 

Evolução 

Microevolução: mutação, seleção natural, deriva genética e migração 

Seleção e Adaptação 

Modos de Seleção 

Seleção Sexual 

Radiação Adaptativa 

Mecanismos de Especiação  

Interpretação de árvores filogenéticas 

Biogeografia Evolutiva  

Macroevolução 

 

Bibliografia recomendada: 

Begon, M.; Harper, J.L. & Townsend, J.R. (2007). Ecologia: De Indivíduos a Ecossistemas. 4a Ed., 

Artmed, Porto Alegre, RS. 

Freeman, S. & Herron, J.C. (2009). Análise Evolutiva. 4a Ed., Artmed, Porto Alegre, RS. 
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III – CALENDÁRIO DE PROVAS 

Divulgação das inscrições deferidas no site 

(http://www.ecologiaevolucao-unifesp.com.br/) ou no e-mail dos 

candidatos 

24/11/2020 

22/01/2021 

ETAPA 1: Prova de conhecimentos 01/02/2021* 

Divulgação das notas da prova de conhecimentos 01/02/2021 

Período para interpolação de recursos referentes à prova escrita 02/02/2021 

ETAPA 2: Entrevista 03/02/2021 

Divulgação das notas da entrevista 03/02/2021 

Período para interpolação de recursos referentes à entrevista 04/02/2021 

ETAPA 3: Avaliação do Curriculum Lattes 05/02/2021 

RESULTADO FINAL 05/02/2021 

*A data de início do exame de seleção permanece como consta neste Edital, mas as datas 

posteriores ao dia 01/02/2021 poderão sofrer alterações, dependendo do número de candidatos 

inscritos. Caso ocorram alterações, estas serão informadas pela comissão examinadora logo no 

início do processo de seleção.  

 

Local das Provas:  

Todas as etapas do processo seletivo descrito neste Edital serão realizadas em ambiente virtual de 

acordo com instruções fornecidas aos(as) candidatos(as) cujas inscrições forem deferidas. O horário 

e local de cada etapa será determinado e divulgado na página do Programa de Pós-Graduação em 

Ecologia e Evolução (http://www.ecologiaevolucao-unifesp.com.br/) ou por e-mail até o dia 

24/01/2021. 

 

IV- DOS RECURSOS 

Os recursos devem ser solicitados diretamente a presidência da comissão de seleção, através de 

ofício assinado pelo(a) próprio(a) interessado(a). O ofício deverá ser enviado ao e-mail 

ppgeeunifesp@gmail.com, nos períodos descritos no item III desse edital. Os recursos serão 

avaliados em até 24 h após o seu envio, com resultado sendo liberado antes do início da próxima 

etapa da avaliação. 

 

Serão aceitos pedidos de revisão ou vista de provas apenas nas datas estabelecidas neste Edital, 

respeitadas as etapas do exame de seleção. A revisão ou vista de provas destina-se apenas ao (a) 

interessado (a), sendo vedado o acesso a qualquer outro documento dos (as) demais candidatos (as). 

 

Este Edital segue as determinações estabelecidas na Resolução No 02, de 27 de agosto de 2020 da 

Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo. 

 

V- DISPOSIÇÕES FINAIS 

A aprovação no exame de seleção permite a matrícula no Programa de Pós-Graduação em Ecologia 

e Evolução da Universidade Federal de São Paulo no primeiro semestre letivo de 2021.  

 
Para efetuar a matrícula, o(a) candidato aprovado(a) deverá apresentar diploma de graduação ou 

comprovante de conclusão de curso de graduação. A data da matrícula será definida pela Comissão 

do Programa de Pós-graduação em Ecologia e Evolução, seguindo as determinações da 

Universidade Federal de São Paulo, e publicada em http://www.ecologiaevolucao-unifesp.com.br/ 

ou encaminhada por e-mail aos(as) candidatos(as) aprovados(as). 

http://www.ecologiaevolucao-unifesp.com.br/
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Diadema, 23 de novembro de 2021 

 

 

ANEXO 1 - Tabela para avaliação do curriculum vitae dos candidatos concorrentes as vagas de 

mestrado no Programa de Pós-graduação em Ecologia e Evolução da UNIFESP 
 

Itens de análise 
Pontuação por 

Unidade 

Pontuação 

Máxima 

Pontuação do 

Candidato 

Aulas no ensino fundamental ou médio 0,5/ano 1,0  

Cursos extracurriculares na área (máximo de 20h) 0,3/curso 2,0  

Cursos extracurriculares na área (mais de 20h) 0,5/curso 2,0  

Cursos extracurriculares fora da área (máximo de 20h) 0,1/curso 1,0  

Cursos extracurriculares fora da área (mais de 20h) 0,2/curso 1,0  

Consultoria Ambiental  0,1/mês 2,5  

Disciplinas de PG cursadas como aluno especial em área correlata ao 

curso 
0,5/disciplina 1,0  

Ensino superior público na área 1,0/15 horas 6  

Ensino superior público fora da área 0,5/15 horas 3  

Ensino superior privado na área 0,5/15 horas 4  

Ensino superior privado fora da área 0,25/15 horas 2  

Iniciação cientifica na área (sem bolsa) 1,5/ano -  

Iniciação científica fora da área (sem bolsa) 0,5/ano -  

Iniciação científica na área (com bolsa) 2,5/ano de bolsa -  

Iniciação científica fora da área (com bolsa) 1,0/ano de bolsa -  

Monitoria na área (remunerado) 1,0/monitoria 2  

Monitoria na área (voluntário) 0,7/monitoria 1,0  

Monitoria fora da área (remunerado) 0,4/monitoria 0,8  

Monitoria fora da área (voluntário) 0,2/monitoria 0,4  

Palestras ou cursos proferidos em eventos da área 1,0/cada 3,0  

Participação em congressos científicos na área 0,5/evento 2,5  

Participação em congressos científicos fora da área 0,1/evento 0.5  

Participação em palestras na área  0,2/palestra 2,0  

Participação em projetos de extensão 0,5/projeto 1,0  

Publicação em periódicos científicos indexados na área 4,0/publicação -  

Publicação em periódicos científicos indexados fora da área 2,0/publicação 4,0  

Publicação de capítulo de livro 3,0/publicação -  

Publicação de livro 5,0/publicação -  

Publicação de resumo expandido (congressos e similares) na área 0,5/publicação 5,0  

Publicação de resumo expandido (congressos e similares) fora da 

área 
0,25/publicação 2,5  

Publicação de resumo (congressos e similares) na área 0,2/publicação 2,0  

Publicação de resumo (congressos e similares) fora da área 0,1/publicação 1,0  

Publicações de outra natureza (ex. boletim técnico, textos em jornais 

ou revistas, etc.) na área 
0,5/publicação 1,5  

Organização de eventos científicos da área 1,0/evento 3,0  

Outras atividades relevantes 0,2/atividade 3,0  

TOTAL    

 

 


