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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E EVOLUÇÃO 

 

 

 

PROPOSTA APRESENTADA PELO PPG EM ECOLOGIA E EVOLUÇÃO (ICB) À 

CHAMADA INTERNA PROPESSOAS/PRPG No. 02/2021 

 

a) Identificação do Programa de Pós-Graduação proponente 

Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução 

 

b) Unidade Acadêmica (ou PRPG) a qual o PPG está vinculado; 

Instituto de Ciências Biológicas (ICB) 

 

c) Caracterização do Programa de Pós-Graduação 

O Programa de Pós-graduação em “Ecologia e Evolução” (PPG-EcoEvol) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) foi criado em 2003, com nível de Mestrado, e em 2007 

passou a oferecer vagas de Doutorado. Desde a sua criação até dezembro de 2020, 179 

dissertações de Mestrado e 103 teses de Doutorado foram defendidas no PPG. Ao longo dos 

anos, o Programa consolidou-se como um programa de nível internacional, com grande 

capacidade de atração de alunos, docentes, jovens pesquisadores e colaboradores no Brasil e no 

exterior. Dessa forma, mesmo que a primeira tese de Doutorado tenha sido defendida apenas 

em 2010, o PPG em Ecologia e Evolução da UFG obteve notas mais altas nas sucessivas 

avaliações da CAPES, tendo recebido nota 7 na última avaliação quadrienal (2013-2016). Em 

grande parte, essa consolidação se deveu a uma política efetiva de contratação de docentes 

durante o REUNI, associada a estratégias de formação de grupos de pesquisa com alta 

produtividade. 

O PPG-EcoEvol objetiva a formação de profissionais altamente qualificados para 

atuarem em institutos de pesquisa, no magistério superior, empresas, órgãos do governo e 

organizações não governamentais. Considerando a temática do programa e sua área de 

concentração, procura-se apresentar aos discentes uma visão integrada da Ecologia, fortemente 

embasada em aspectos históricos e evolutivos, tanto em termos conceituais quanto, 
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principalmente, metodológicos, bem como suas implicações para a conservação da 

biodiversidade. Os egressos devem atender as necessidades do desenvolvimento em diferentes 

escalas (regional e nacional) e ter uma formação sólida para atuarem em diversos setores. 

Especificamente, o objetivo principal do Programa consiste em oferecer uma sólida formação 

teórica/conceitual e metodológica em diferentes áreas da Ecologia e Evolução. Além disso, 

entende-se que a forte formação metodológica potencializa as oportunidades de emprego em 

diferentes áreas do setor produtivo.  

 

d) Perfil desejado para o Professor a ser contratado conforme as áreas de concentração e 

linhas de pesquisa do programa; 

Caso a vaga de professor visitante do Edital PROPESSOAS/PRPG seja concedida ao 

PPG-EcoEvol, será feita uma ampla divulgação a fim de atrair uma grande diversidade de 

candidatos, do Brasil e do Exterior, que se enquadrem no perfil do programa (edital em inglês). 

Espera-se que os candidatos tenham uma elevada produção acadêmica, em termos de artigos 

publicados nos melhores periódicos da área, com forte inserção internacional estabelecida por 

meio de parcerias demonstradas em coautorias dessas publicações. Ao mesmo tempo, 

considerando as áreas de atuação definidas no item f abaixo e as diretrizes da área de 

Biodiversidade da CAPES, é importante que o candidato trabalhe com temas atuais e de forte 

impacto social, científico e econômico. Espera-se que o candidato aprovado possa interagir 

fortemente com os docentes, discentes e pós-doutorandos associados ao PPG, ampliando ou 

consolidando sua rede de colaborações. Considerando a rede de parcerias dos docentes 

permanentes do PPG-EcoEvol e sua forte inserção internacional, entendemos que não haveria 

dificuldades de atração desses candidatos.  

Em termos de áreas de atuação, é importante destacar que o PPG-EcoEvol atua em 

diversas áreas da Ecologia e Biologia Evolutiva, tanto teóricas quanto aplicadas, o que amplia 

a possibilidade de atuação do candidato. Espera-se que este possua um forte referencial teórico 

e atuação de destaque em termos de desenvolvimento e aplicação de métodos inovadores de 

análise e obtenção de dados, bem como sua aplicação em problemas ambientais e de 

conservação da biodiversidade. É difícil prever o tipo de docente que terá interesse em vir para 

Goiânia, em termos de “senioridade”, mas o PPG-EcoEvol teria oportunidades e interesse nos 

dois “tipos” de perfil (jovens doutores – com mais de 2 anos de titulação – mas altamente 

produtivos, ou pesquisadores sênior), já que de fato já houve experiências extremamente 
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relevantes nos dois sentidos com a vinda de professores visitantes apoiados pelo “Ciência sem 

Fronteiras” em diversos projetos. Em termos de docentes com um perfil “sênior” e de grande 

renome internacional, tivemos a aprovação pela CAPES dos Professores Robert K. Colwell 

(EUA) e do Prof. Robert Pressey (Australia) e, nos dois casos, houve uma excelente 

colaboração efetiva com docentes do PPG, com produção de artigos e orientação/co-orientação 

de estudantes. Por outro lado, em relação a docentes mais jovens altamente produtivos, temos 

o Dr. Joaquin Hortal (CSIC/MNCN, Madri) e o Dr. Fabricio Villalobos (INECOL, México), 

que foram pesquisadores e professores visitante e continuam atuando no PPG, já tendo 

orientado diversos alunos de Doutorado e co-orientou diversos outros (sendo que o Prof. Hortal 

já recebeu vários discentes para supervisionar pelo PDSE da CAPES ou do CNPq). É 

importante destacar que os 4 docentes mencionados continuam colaborando fortemente com os 

docentes NP do PPG-EcoEvol, com diversos trabalhos em coautoria no último quadriênio, e 

estão todos ligados ao INCT em Ecologia, Evolução e Conservação da Biodiversidade. 

 

e) Justificativas para a contribuição da vaga ao fortalecimento ou ao alcance de metas e 

objetivos do PPG, conforme o Planejamento Estratégico do Programa; 

O PPG-EcoEVol tem várias justificativas para concorrer a uma das vagas do Edital 

PRPG Nº 02/2021. A primeira e mais importante é que, infelizmente, este programa de pós-

graduação não pode mais contar com a atuação integral de alguns dos professores que eram 

chaves para o seu sucesso. É importante ressaltar que estes docentes tiveram que reduzir 

drasticamente suas atuações por motivos alheios ao PPG. Especificamente, o Professor Adriano 

S. Melo foi removido temporariamente, por decisão judicial, para a UFRS (Rio Grande do Sul) 

para acompanhar o tratamento médico de um familiar menor de idade. É pouco provável que o 

Prof. Adriano volte para a UFG nos próximos anos, dada a complexidade e duração do referido 

tratamento. Ao mesmo tempo, o Prof. Rafael Dias Loyola está licenciado para trabalhar como 

diretor científico da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS, Rio de 

Janeiro). Dada a competência e notoriedade do Prof. Rafael (que é pesquisador nível 1A do 

CNPq) também é pouco provável que ele retorne para a UFG em curto intervalo de tempo. 

Embora os dois docentes permaneçam associados ao PPG-EcoEvol no corpo permanente, 

especialmente no caso do Prof. Adriano essa manutenção vai depender de interpretações do 

comitê de área da Biodiversidade, já que pela portaria no. 81/2016 da CAPES apenas docentes 

da própria instituição devem ser considerados como docentes do corpo permanente (NP).  



4 
 

Entretanto, o comitê de Biodiversidade entende que a situação real é mais complexa e 

que os PPGs podem incluir docentes de outras IES desde que haja forte interação real entre os 

grupos de pesquisa e atuação comprovada em termos de ensino, orientação e colaborações 

efetivas (coautorias em publicações). Informalmente, entende-se que esse limite seria em torno 

de 25% (no caso, 5 docentes de um corpo permanente de 20 docentes do NP). Nesse sentido, 

entretanto, vale destacar que o PPG-EcoEvol já conta atualmente com outros docentes do NP 

oriundos de outras instituições, os Profs. João Carlos Nabout (UEG) e o Dr. Joaquin Hortal 

(MNCN/CSIC, Madrid). Além disso, com a criação da Universidade Federal de Jatai, outros 

docentes do NP (os Drs. Levi Carina Terribile e Matheus Lima Ribeiro) passam a ser 

considerados formalmente de outra IES. Embora esses docentes continuem ligados ao NP do 

PPG-EcoEvol, é natural que sua dedicação, em termos de orientação e oferta de disciplinas, 

seja gradualmente reduzida. Esses problemas mostram que, apesar da excelência, há uma certa 

instabilidade do corpo docente do PPG-EcoEvol. Ao longo do próximo quadriênio (na realidade 

ainda em 2021-2) serão discutidas alternativas que permitam otimizar a atuação do corpo 

docente, o que incluiria eventualmente a contratação do professor visitante eventualmente (que, 

dependendo do perfil, pode ser credenciado excepcionalmente como parte do NP). Assim, a 

contribuição de um Professor Visitante seria mais um elemento importante para a organização 

do NP, de modo que o PPG possa manter o seu atual nível de excelência.   

Um outro ponto importante é que, conforme definido acima, uma das principais metas 

do PPG consiste em formar profissionais altamente qualificados em áreas importantes e de 

ponta em termos de pesquisa e inovação, mas que, ao mesmo tempo, ainda não sejam tão 

difundidas no Brasil. Na realidade, esse tem sido um dos pontos mais fortes do PPG-EcoEvol, 

especialmente em termos de aplicação de métodos computacionais e analíticos tanto em 

aspectos teóricos quanto em questões aplicadas (em limnologia e em planejamento sistemático 

em conservação). Assim, a vinda de um professor visitante seria essencial para manter esse 

perfil, tanto pela criação de uma nova área ou linha de ponta que é pouco desenvolvida no 

Brasil, quanto pela manutenção da competência em áreas que podem ficaram parcialmente 

desguarnecidas, especialmente no caso do Prof. Rafael Loyola (planejamento sistemático da 

conservação) principalmente. 
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f) Plano de Trabalho pretendido pelo PPG para ser executado pelo Professor contratado, 

contemplando os benefícios e a inserção coletiva do pesquisador no Programa; 

 

Atuação Geral no PPG 

Espera-se uma forte inserção do Prof. Visitante em termos de ensino, orientação e 

pesquisa, a partir do perfil definido acima. O ponto mais importante, nesse sentido, é a forte 

interação com o corpo discente a partir de diversas atividades, como oferta e participação em 

disciplinas (dependendo do perfil é possível que o docente ministre uma das várias disciplinas 

já existentes no PPG-EcoEvol ou crie uma nova disciplina; o PPG-EcoEvol não possui 

disciplinas obrigatórias) e participação nas bancas de qualificação e de defesa de teses e 

dissertações. Além disso, é importante a sua participação em seminários, palestras e grupos de 

trabalho (com destaque para as oficinas que são parte importante do INCT em “Ecologia, 

Evolução e Conservação da Biodiversidade”, sediado na UFG e no PPG-EcoEvol; ver 

www.eecbio.ufg.br), bem como em termos de acompanhamento discente (e.g., seminários de 

projetos e análise de relatórios). Eventualmente o Prof. Visitante poderá contribuir com 

algumas disciplinas na graduação, embora esse não seja certamente o foco da contratação. 

 

Oferta de Vagas nos Processos Seletivos 

Atualmente a oferta de vagas do PPG-EcoEvol tem sido feita apenas para o NP, sendo 

a orientação por docentes colaboradores mais eventual e restrita a casos específicos 

(especialmente considerando a redução no número de bolsas do PPG após a adoção do novo 

modelo de alocação de bolsas pela CAPES). Entretanto, caso o PPG-EcoEvol seja contemplado 

com a vaga de professor visitante, entende-se que este possua o mesmo status do NP e que, 

portanto, possa abrir vagas normalmente nos editais de seleção. A coordenação tem feito um 

esforço de aumentar a equidistribuição dos orientados por orientador, e se compromete nesse 

sentido a priorizar que o visitante receba alunos e possa assim atender aos objetivos de sua 

contratação. 

Espera-se que o professor visitante oriente pelo menos 2 alunos de mestrado e 1 de 

Doutorado (isso depende do tempo de contratação, por 2 ou 4 anos). Certamente a orientação 

pode ser iniciada e o professor assume o compromisso de finalizá-la mesmo depois da 

finalização do contrato. Um ponto importante é que, assim que seja possível, o professor 

visitante poderá se inserir também como orientador de iniciação científica nos programas 

http://www.eecbio.ufg.br/
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oficiais da PRPI (PIBIC e afins) e orientar TCCs tanto no Curso de Graduação em “Ciências 

Biológicas” quanto no curso de “Ecologia e Analise Ambiental” (este último fortemente 

centrado no Departamento e no PPG-EcoEvol), de modo que ele possa atrair mais rapidamente 

alunos de bom nível que possam ser aprovados no processo seletivo e passar a ser seus 

orientados de pós-graduação. 

 

Pesquisa  

Conforme perfil definido acima, espera-se que o Prof. Visitante possa, no período de 

sua permanência no PPG-EcoEvol, desenvolver atividades de pesquisa em um dos dois projetos 

temáticos associados às linhas de pesquisa do programa e que foram inclusive recentemente 

contemplados com bolsa de Doutorado na Chamada CNPq Nº 25/2020 (Apoio à Pesquisa 

Científica, Tecnológica e de Inovação: Bolsas de Mestrado e Doutorado). Essa definição é 

importante inclusive porque deve compor as regras complementares na abertura do edital, 

definindo as linhas de pesquisa a serem contempladas com a contratação potencial.  

Os dois projetos temáticos, que envolvem basicamente as duas áreas mais consolidadas 

e mais bem estruturadas do PPG, “Macroecologia” e “Limnologia”, em termos de 

internacionalização e com foco na análise de padrões e intervenções em biodiversidade, bem 

como planejamento regional e global em conservação e manejo, são: 

1) Dinâmica da Biodiversidade em Cenários de Mudanças Ambientais Globais 

2) Efeitos de múltiplas ameaças antrópicas sobre a biodiversidade de comunidades 

aquáticas  

Os objetivos de cada um desses dois projetos temáticos (ver 

https://www.ecoevol.ufg.br/p/29720-projetos, em projetos temáticos CNPq) de fato, podem ser 

utilizados como referência inicial para uma ou mais teses/dissertações a serem desenvolvidas 

no PPG-EcoEvol sob a orientação ou co-orientação do professor visitante. A fim de melhor 

caracterizar esses projetos e demonstrar mais claramente tanto a sua relevância quanto o 

potencial de integração com o NP, apresentamos a seguir um resumo dos dois projetos que 

foram aprovados pelo CNPq para o PPG-EcoEvol (concessão de 1 bolsa de doutorado e que 

devem servir de base para uma reorganização das linhas de pesquisa no próximo quadriênio). 

 

 

 

https://www.ecoevol.ufg.br/p/29720-projetos
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g) Resultados esperados pelo PPG nas seguintes dimensões: formação, pesquisa e 

produção acadêmica, impacto e relevância social, inovação e inserção internacional; 

 

Conforme já explicado anteriormente, há várias razões pelas quais o recebimento de uma vaga 

de professor visitante teria um grande impacto no PPG-EcoEvol, em cada uma das dimensões 

colocadas. Entendemos que, em primeiro lugar, é importante destacar que o impacto de um 

novo docente em um PPG depende, de fato, da capacidade do próprio grupo de docentes de 

atrair um candidato com potencial para gerar efetivamente esse impacto. Isso depende tanto da 

rede de colaborações, condições físicas e de infraestrutura e reconhecimento do grupo. Nesse 

sentido, como já apresentado acima, entende-se que o PPG-EcoEvol possui uma grande 

capacidade de atração. Assim, em termos dos impactos esperados, assumindo-se a atração de 

um candidato no perfil esperado, podemos colocar para cada uma das dimensões os seguintes 

aspectos: 

 

Formação: sendo um pesquisador altamente qualificado, espera-se que ele possa ter um efeito 

direto nos seus próprios orientandos (ver item “f” acima) e no corpo discente como um todo, 

em função das demais atividades propostas em disciplinas, oficinas, seminários e avaliação de 

projetos. Esse, de fato, seria o principal impacto do docente visitante; 

 

Pesquisa e Produção Acadêmica: o corpo docente NP do PPG-EcoEvol possui uma grande 

produção acadêmica internacional e de alto impacto, mas, além disso, é importante destacar que 

há muitas coautorias entre os docentes (~ 18% dos artigos são em coautoria entre um ou mais 

docentes no último quadriênio; ver rede abaixo), formando uma rede efetiva de colaborações. 

Espera-se que o professor visitante possa se integrar rapidamente a esse processo em termos de 

sua produção. Além disso, principalmente se o docente contratado vier de um grupo de pesquisa 

um pouco mais distante, espera-se uma ampliação da rede de colaborações nacionais e 

internacionais do próprio NP. Além disso, o prof. Visitante poderá ser importante no sentido de 

avançar em captação de recursos internacionais e maior envolvimento em projetos de 

conservação, considerando as duas linhas de atuação do item f. 

 

Impacto e Relevância Social: O PPG-EcoEvol possui um bom balanço entre atividades de 

pesquisa de ponta e uma produção mais ligada a temas de interesse regional, em termos de 

conservação da biodiversidade (e em muitos casos há uma sobreposição desses dois 

componentes, já que muitos trabalhos realizados, por exemplo, na região do Cerrado, utilizam 
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metodologias inovadores ou aspectos teóricos pouco explorados ainda no Brasil). Se for o caso, 

a contratação assim pode na realidade ampliar o conhecimento dos sistemas brasileiros por parte 

de pesquisadores internacionais. Além da relevância em termos da própria atividade de pesquisa 

(que de fato é o aspecto mais valorizado no Quesito 3 da nova ficha de avaliação da CAPES na 

área de biodiversidade), o PPG-EcoEvol mantém uma série de atividades de extensão, com 

participação dos discentes, que poderão se beneficiar com a vinda do professor visitante. 

Experiências passadas atestam que a participação de professores visitantes teve um forte 

impacto na inovação das atividades de pesquisa do PPG-EcoEvol. Para citarmos apenas um 

exemplo mais recente, vale destacar que a vinda do Prof. Robert Pressey foi importante para a 

implementação de pesquisas inovadoras no Brasil (i.e., análise de impacto de estratégias de 

conservação utilizando abordagens contrafactuais).  

 

h) Disponibilidade de estrutura física para a instalação e atuação do 

professor/pesquisador na Unidade Acadêmica; 

 

O Departamento de Ecologia e o PPG-EcoEvol possuem toda a infraestrutura física para 

a recepção do novo docente visitante, tanto em termos de gabinete (inclusive porque, conforme 

colocado no item “e” acima, há docentes afastados) quanto em termos de laboratórios de 

pesquisa e espaço para os alunos, tanto no ICB1 quanto no ICB5.  

Em termos de recurso financeiro, dependendo do perfil do professor, é possível financiar 

atividades de pesquisa e trabalhos de campo, com recursos do PROEX do PPG-EcoEvol e dos 

projetos de maior porte associados, especialmente os dois Programas Ecológicos de Longa 

Duração (PELDs) e do INCT em “Ecologia, Evolução e Conservação da Biodiversidade”. 

Especialmente neste último, é importante destacar que, caso o docente se integre no projeto 

temático 2 do item “f”, o INCT mantém uma estação experimental em Anápolis, sob a 

responsabilidade do Prof. João Carlos Nabout (docente da UEG, mas membro do NP do PPG-

EcoEvol). Caso o perfil do docente visitante seja mais teórico, um outro aspecto importante é 

que o INCT mantém uma cluster para computação de alto desempenho, coordenada pelo Prof. 

Thiago Rangel (docente NP) e que é usada por muitos docentes, discentes e pós-doutorandos 

do PPG-EcoEvol. Toda essa infraestrutura poderá ser utilizada pelo professor visitante e 

inclusive deve ser um dos pontos fortes de atração de candidatos com perfil internacional e de 

destaque.  
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Nesse sentido, é importante destacar que há uma interação entre todos esses 

componentes de excelência, gerando um ambiente intelectual de colaborações e oportunidades 

de alto nível intelectual e acadêmico. 

 

i) Cronograma de implantação e execução da proposta; 

 

O docente visitante será credenciado e incorporado ao corpo docente do PPG-EcoEvol 

imediatamente após sua contratação, ofertando disciplinas e abrindo vagas na primeira 

oportunidade.  

Um ponto inicial de contato será a oferta de um seminário de pesquisa no qual o 

professor poderá apresentar sua linha de pesquisa e mostrar seu potencial de atuação, já 

permitindo inclusive que alunos de graduação e pós-graduação possam iniciar seus trabalhos 

sob sua orientação.  

Como o PPG-EcoEvol só define efetivamente as orientações após a seleção 

(normalmente concretizadas no primeiro seminário de projetos, que ocorre entre 6-8 meses após 

a primeira matrícula) é possível que logo no primeiro processo seletivo o professor visitante já 

receba orientados e a coordenação deverá mediar essa formalização. 

 

Cronograma para os dois primeiros anos 

 

Ano 1/1º Semestre: Credenciamento no PPG-EcoEvol e oferta de disciplina e pesquisa. 

 

Ano 1/2º Semestre: Pesquisa, orientação, palestras, avaliação dos projetos dos ingressantes, 

avaliação dos relatórios de pesquisa dos discentes do PPG-EcoEvol. 

 

Ano 2/1º Semestre: Pesquisa, oferta de disciplina e orientação. 

 

Ano 2/2º Semestre: Pesquisa, orientação, palestras, avaliação dos projetos dos ingressantes, 

avaliação dos relatórios de pesquisa dos discentes do PPG-EcoEvol. 

 

OBS: Em caso de renovação e/ou docentes estrangeiros (total de 4 anos), o cronograma 

apresentado acima será novamente aplicado. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E EVOLUÇÃO 

 

 

 

 

CERTIDÃO DE ATA 

 

Venho por meio desta declarar que o projeto do edital de Prof. Visitante, de 

acordo com a chamada PROPESSOAS/PRPG 02/2021, foi aprovado por unanimidade 

em reunião ordinária da Coordenadoria do PPG em Ecologia & Evolução do ICB, em 

22/07/2021. 

 

 

Goiânia, 23 de julho de 2021 

 

 

Prof. Dr. José Alexandre Felizola Diniz Filho, CNPq 1A, ABS, FLS 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução 

Departamento de Ecologia, ICB 

Universidade Federal de Goiás 

diniz@ufg.br 
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