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ECOLOGIA & EVOLUÇÃO UFG - Processo seletivo para
Mestrado e Doutorado 2020
Formulário de Inscrição para o processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Ecologia &
Evolução da UFG, turma 2020, níveis Mestrado e Doutorado.
* Required

1. Email address *

2. Nome *
Digite o seu nome completo

3. CPF *

4. RG *

5. Local / Data de Nascimento *
(por exemplo, Goiânia, GO, 23 / 05 / 2003)

6. E-mail *
(valide o email adicionado no inicio do formulário)

https://docs.google.com/forms/d/1SIK0Y-AuFY9crmJK70WI6Bc8bFU4n7mhGmjUlB1Wj58/edit
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7. Telefone para Contato *
telefone, com DDD (exemplo: (062) 3521-1480

8. Instituição de Graduação / Curso / Ano de
Conclusão *
(exemplo: UFG, Ciências Biológicas (bacharelado),
2017)

9. Instituição do Mestrado / Curso / Ano de
Conclusão
(Para candidatos ao Doutorado; coloque apenas
"candidato ao mestrado" na resposta abaixo)

10. Nível pretendido
Mark only one oval.
MESTRADO
DOUTORADO
11. É cotista PPI?
Conforme Resolução CONSUNI/UFG 07/2015, candidatos que pretendem concorrer às vagas
reservadas para cotas PPI (pretos, pardos e indígenas) necessitam se autodeclarar (marcando "SIM"
abaixo) e anexar o termo de autodeclaração ao final do PDF único (ver item 2.2 do edital). Candidatos
indígenas também precisam anexar o termo de autodeclaração e apresentar a cópia digitalizada do
registro administrativo de nascimento óbito de índios (RANI) ou declaração de pertencimento emitida
pelo grupo indígena assinada por liderança local, conforme item 2.2 deste edital.
Check all that apply.
SIM
NÃO

https://docs.google.com/forms/d/1SIK0Y-AuFY9crmJK70WI6Bc8bFU4n7mhGmjUlB1Wj58/edit
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12. É portador de necessidade especiais
Em caso positivo, você deve enviar à Comissão de Seleção e à Coordenação do PPG um email
descrevendo condições especiais necessárias para a realização das provas. Você deverá anexar no
final do PDF único uma declaração ou atestado médico que especifique o grau ou o tipo de
necessidade especial.
Check all that apply.
SIM
NÃO
13. Requer isenção da taxa de inscrição?
O(as) candidatos(as) poderão solicitar a isenção do pagamento da inscrição, via CADÚNICO, e para
isso deverão: a) ter inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
(CADÚNICO), de que trata o Decreto Federal n. 6.135, de 26 de junho de 2007; b) ser membro de
família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal n. 6.135, de 26 de junho de 2007 e c) declarar
formalmente essa condição, no formulário de inscrição, indicando o Número de Identificação Social
(NIS), atribuído pelo CADÚNICO.
Check all that apply.
SIM
NÃO
14. Codigo do CADUNICO
Em caso de solicitação de isenção de taxa,
coloque o codigo do CADUNICO. Caso tenha
respondido "NÃO" na questão anterior, coloque
00000

15. Tem interesse em bolsa CAPES/CNPq
Conforme item 1.4 do edital, não há garantia de bolsas para os candidatos aprovados neste edital. A
oferta de bolsas depende da disponibilidade das mesmas e dos critérios de implementação fixados
pelas agências de fomento e pela Comissão de Bolsas do Programa. As bolsas são distribuídas pela
comissão PROEX/CAPES do PPG seguindo a ordem de classificação final no processo seletivo. A
definição abaixo não tem impacto no processo seletivo.
Mark only one oval.
SIM
NÃO
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16. Possui vínculo empregatício?
Mark only one oval.
Sim
Não
17. Local de Realização da Prova
Marque apenas UMA DAS OPÇÕES ABAIXO, conforme o item 4.2.1 do edital
Mark only one oval.
Goiânia, GO
Salvador, BA
Porto Alegre, RS
Natal, RN
Curitiba, PR
Cuiabá, MT
Belém, PA
Brasilia, DF
Aracaju, SE
Xalapa, Mexico
Lisboa, Portugal
Madri, Espanha
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18. Orientador pretendido
Marque duas ou mais opções de orientador pretendido. Essa escolha não tem impacto no processo
seletivo e tem por fim apenas entender a demanda por diferentes orientadores e linhas de pesquisa,
para fins de planejamento.
Check all that apply.
Adriano S Melo
Fabricio Villalobos
Fausto Nomura
Jascieli Bortolini
Joaquin Hortal
José Alexandre F. Diniz Filho
Levi Carina Terribile
Luis Mauricio Bini
Luisa Carvalheiro
Mario Almeida-Neto
Matheus Lima-Ribeiro
Natan Maciel
Paulo de Marco Jr
Priscilla de Carvalho
Rafael Loyola
Rosane Collevatti
Thiago Rangel

Curriculum Vitae
Dados do Curriculum Vitae, para auto-pontuação, conforme Anexo I do Edital
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19. Iniciação Cientifica
Estão incluídos como iniciação científica as bolsas do CNPq ou agências estaduais de fomento, nas
modalidades de iniciação científica institucional (PIBIC/PIVIC/PIBITI) ou bolsas "de balcão"
equivalentes (e.g., AT-NM).
Check all that apply.
Sim, 2 anos (ou mais)
Sim, 1 ano
não
20. Link para o CV Lattes
Cole abaixo o link para o seu curriculum Lattes do
CNPq. Lembre de enviar o Lattes ao CNPq e
verificar se ele está disponível para visualização na
plataforma LATTES

21. Numero de Artigos com IF > 3 como primeiro ou último autor
Coloque nas próximas respostas o número de artigos nas diferentes classes de fator de impacto com
base no Web of Science, como autor principal (primeiro ou último autor) ou como co-autor. Caso você
não possua artigos em qualquer um dos itens e/ou categorias abaixo como o número 0 (zero).
Verifique o fator de impacto do periódico no seu CV Lattes.
Mark only one oval.
0
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22. Numero de Artigos com IF > 3 como co-autor
Mark only one oval.
0

1

2

3

4

5
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23. Numero de Artigos com 3 > IF > 1 como primeiro autor ou último autor
Mark only one oval.
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24. Numero de Artigos com 3 > IF > 1 como co-autor
Mark only one oval.
0
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3
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5

25. Numero de Artigos com IF < 1 como primeiro ou ultimo autor
Mark only one oval.
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26. Numero de Artigos com IF < 1 como co-autor
Mark only one oval.
0

1

2

3

4

5

27. Numero de Artigos não indexados no Web of Science como primeiro ou último autor
Mark only one oval.
0
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7
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28. Numero de Artigos não indexados no Web of Science como co-autor autor
Mark only one oval.
0
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7
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9

10

29. Número de capítulos de livro ou livro, como primeiro ou último autor
Mark only one oval.
0

1

2

3

4

5

6

7
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7

8

9

10

30. Número de capítulos de livro ou livro, como co-autor
Mark only one oval.
0

1

2

3

4

5

6

Arquivos de Comprovação
Anexe um único arquivo com toda a documentação comprobatória, conforme item 3.2.2 do edital. Caso
você seja cotista PPI não esqueça de anexar o formulário preenchido e assinado de autodeclaração ao
final do arquivo ou o RANI (ver item 3.2.2f). Caso você seja portador de necessidades especiais, também
não esqueça de anexar uma declaração ou atestado dessa condição (ver item 3.8 do edital). Inclua todos
os documentos no arquivo na ordem indicada no item 3.2.2. O limite do tamanho do arquivo é de 10 Mb.
31. Anexe aqui o PDF com a documentação comprovatória
Files submitted:
32. *
Check all that apply.
Declaro que as informações acrescentadas neste formulário são verdadeiras e compreendo as
informações prestadas serão de minha inteira responsabilidade, dispondo a instituição do direito de
excluir do processo seletivo o candidato que não preencher o formulário de forma completa e/ou que
fornecer dados comprovadamente inverídicos
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A copy of your responses will be emailed to the address you provided
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