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A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biodiversidade (PPGBB) da 

Rede Centro Oeste, da Universidade Federal de Goiás vem tornar público aos interessados, que se encontram 

abertas as inscrições para a turma de 2022/1, no período de 24/02/2022 a 11/03/2022. O Edital e outras 

informações podem ser obtidas na Secretaria do PPGBB situada no Instituto de Patologia Tropical e Saúde 

Pública (IPTSP), Universidade Federal de Goiás - Campus Praça Universitária, CEP: 746050-050 Goiânia – 

no site: https://pgbb.prpg.ufg.br/ - GO – Telefone (+55) 62 32096362 – email: pgbb.goias@gmail.com 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
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EDITAL No 01/2020 

 

 

EDITAL PARA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

BIOTECNOLOGIA E BIODIVERSIDADE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 

CURSO DE DOUTORADO 

 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1.1 A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biodiversidade (PPGBB) – nível 

Doutorado, da Universidade Federal de Goiás, com sede no segundo andar do Instituto de Patologia Tropical 

e Saúde Pública (IPTSP), Campus Colemar Natal e Silva, na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, torna 

públicas as normas do Processo Seletivo 01/2022 para o preenchimento de vagas para o primeiro semestre 

letivo de 2022, no nível de Doutorado, em conformidade com as exigências do Regulamento e Normativa 

Interna do Programa de Pós-Graduação em Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biodiversidade 

CEPEC Nº 1521/2017 da Resolução CEPEC Nº 1403/2016, da Resolução CONSUNI Nº 07/2015, Portaria 

Nº 1049/2019. 

1.2. O Programa, conceito 4 na CAPES, possui 3 linhas de pesquisa denominadas de 1) Ciência, Tecnologia 

e Inovação para a Sustentabilidade da Região Centro Oeste; 2) Bioeconomia e Conservação dos Recursos 

Naturais; 3) Desenvolvimento de Produtos, Processos e Serviços Biotecnológicos. O PPGBB  tem por 

objetivo a preparação de profissionais especializados e a formação de pesquisadores e de docentes ao 

magistério superior, de modo a atender às necessidades do desenvolvimento regional, nacional e 

internacional. 

1.3. Este Edital é válido pelo período que transcorre entre sua publicação e 30 dias após o término das 

matrículas no Programa de Pós-Graduação.  

 



 

 

 

2. DO PÚBLICO  

 

2.1. Poderão participar do Processo Seletivo ao Doutorado  todos os portadores de Diplomas de cursos de 

Graduação (bacharelado e licenciatura) e de Mestrado em Biotecnologia ou áreas afins, devidamente 

reconhecidos e/ou recomendados pela CAPES/MEC; bem como concluintes de Mestrado, desde que 

comprovem a conclusão do referido curso, em data anterior à matrícula no Doutorado. 

 

3. DAS VAGAS 

 

3.1. A Comissão de Seleção do PPGBB definiu o número de vagas do processo seletivo após consulta aos 

docentes e seguindo critérios aprovados em reunião de Coordenadoria.  

3.2. Serão oferecidas 21 vagas para o doutorado. 

3.3. O preenchimento das vagas, obedecendo à oferta estabelecida no item 3.2 deste Edital, será realizado de 

acordo com a aprovação e classificação dos candidatos, considerando que esses concorrem para a(s) vaga(s) 

disponibilizada(s) pelo(a) orientador(a) indicado(a) previamente. 

3.4. O número de vagas por orientador é limitado e segue o regimento do PPGBB – Rede Centro Oeste 

Programa. Não será permitido o aproveitamento de alunos excedentes ao número de vagas oferecido pelo 

orientador neste edital. 

3.5. Não haverá obrigatoriedade do preenchimento total de vagas. 

3.6. Os orientadores com oferta (s) de vaga (s) e respectivos números de vagas estão relacionados abaixo: 

Orientador (a) Número de vagas  

Alexandre Siqueira Guedes Coelho  1 

Andre Kipnis  1 

Cirano José Ulhoa 3 

Cláudio Brondani 1 

Fabiano Guimaraes Silva  3 

Guilherme Malafaia Pinto 4 

Juliana de Fátima Sales 1 

Lidia Andreu Guillo 1 

Mariana Pires de Campos Telles 1 

Nelson Jorge Da Silva Jr 2 

Rosana Pereira Vianello Brondani 1 

  

Vagas para ampla concorrência 17 

Vagas reservadas para PPI 4 

Total de vagas ofertadas 23 



 

 

3.7.  De acordo com a Resolução CONSUNI 07/2015, do total de 23 vagas oferecidas, 4 delas estão reservadas 

para pretos, pardos e indígenas, visando ao atendimento da política de ação afirmativa na Pós-Graduação. 

3.7.1 A distribuição destas vagas ocorrerá em duas etapas: 

a) Na primeira etapa, os candidatos aprovados no processo seletivo serão alocados nas vagas dos 

orientadores previamente indicados, seguindo a ordem de classificação, independentemente da 

autodeclaração ou não como PPI, até que as vagas disponíveis estejam esgotadas; 

b) Na segunda etapa, os candidatos PPI que não tiveram suas vagas definidas na etapa anterior devem 

ser alocados nas vagas adicionais e distribuídos segundo os orientadores indicados previamente na ficha 

de inscrição; 

c) Conforme § 3º do Art. 6º da Resolução CONSUNI 07/2015, caso haja excesso de candidatos 

aprovados para um mesmo orientador, a Coordenação e/ou a Comissão do Processo Seletivo poderão 

redistribuir de forma mais equilibrada os candidatos, de modo a atender o regulamentado pela CAPES; 

d) Os candidatos pretos, pardos ou indígenas ingressarão nas vagas adicionais, que serão alocadas para 

qualquer um dos orientadores que tenham oferecido vagas individuais para a livre concorrência, 

respeitando-se o disposto no § 2º do Art. 4 da Resolução CONSUNI 07/2015 e seguindo as regras do 

processo seletivo estabelecido neste edital; 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. As inscrições poderão ser realizadas no período de 24/02/2022 a 11/03/2022 

4.2. As solicitações de inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo endereço eletrônico do Programa 

de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biodiversidade (PPGBB) htps://pgbb.goias@gmail.com 

4.3 Antes de iniciar a solicitação da inscrição, o interessado deve, inicialmente, preencher o formulário de 

cadastro de dados pessoais conforme Anexo I.  

4.4 Quando da realização da inscrição, o candidato assume, sob as penas da lei, conhecer as instruções 

específicas do Processo Seletivo e possuir os documentos comprobatórios para satisfação das condições 

exigidas por este edital. 

4.5 As informações prestadas no preenchimento do formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do 

candidato, dispondo a comissão de seleção do direito de excluir do processo seletivo, mesmo que tenha sido 

aprovado em todas as provas, independente de qualquer aviso ou diligência, aquele que fornecer dados 

comprovadamente inverídicos, cabendo, neste caso, ampla defesa.  

4.6 O PGBB não se responsabiliza por qualquer tipo de problema técnico que impeça o envio do formulário 

de inscrição e dos documentos exigidos para efetivar a solicitação de inscrição no prazo determinado. 

4.7 O candidato que efetuar mais de uma inscrição será inscrito somente naquele que corresponde à data de 

inscrição mais recente, sendo as demais desconsideradas. 

4.8 Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições condicionais, extemporâneas, por via postal ou via fax. 

mailto:pgbb.goias@gmail.com


 

 

4.9 Documentação exigida para a inscrição deve ser incluída pelo candidato em um unico arquivo PDF. Os 

documentos exigidos são os listados abaixo:  

a) Cópia do documento de Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

b) Cópia da Carteira de Identidade ou, no caso de estrangeira/o, do Passaporte, do 

RNE/RNM ou documento similar; 

c) Cópia do comprovante de quitação com o serviço militar para os homens, salvo se o 

candidato for estrangeiro; 

d) Cópia do Histórico Escolar e Diploma de Mestrado ou Ata de defesa do Curso de 

Mestrado. Os candidatos  em período de defesa de dissertação deverão apresentar uma 

declaração, emitida pela coordenação do Programa de Pós-graduação, constando a data da 

defesa que deverá preceder a da matrícula estipulada neste edital;  

e) 01 Fotografia 3x4 recente; 

f) Certificado ou comprovante de aprovação do teste de suficiência em Língua Inglesa 

emitido pelo CASLE (Centro de Avaliação em Língua Estrangeira) - Faculdade de Letras 

da Universidade Federal de Goiás realizado nos últimos três anos a contar da data de 

abertura do processo seletivo OU certificado ou comprovante de proficiência linguística 

mínima em Teste de Inglês como Língua Estrangeira (TOEFL - Test of English as a Foreign 

Language) com pontuação mínima de 550 (modalidade TOEFL ITP) ou de 79 (modalidade 

TOEFL IBT) e com validade de até dois anos desde sua emissão. Os candidatos que não 

possuírem este documento deverão realizar a prova de Suficiência em Língua Inglesa 

específica para este Processo Seletivo, nos moldes especificados no item 5.4.4, e na data e 

horário apresentados no cronograma previsto no item 6 do presente edital; 

g) Cópia do Currículo Lattes atualizado e devidamente comprovado. O currículo Lattes deve 

ser preenchido na página do CNPq: http://lattes.cnpq.br/; 

h) Projeto de pesquisa dentro da área de atuação do provável orientador e das linhas de 

pesquisa do Programa, elaborado em conformidade com o item 5.4.1;  

i) Carta de ciência do provável orientador vinculado ao PGBB (ANEXO II);  

j) Termo de autodeclaração étnico-racial. Documento a ser entregue apenas pelos candidatos 

que optaram por concorrer às vagas reservadas para P.P.I. (pretos, pardos e indígenas), que 

deverão preencher e assinar o termo de autodeclaração étnico-racial, conforme Anexo III 

deste Edital; 

k) No caso de candidato autodeclarado indígena, é obrigatória a apresentação de cópia do 

registro administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de 

pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada por liderança local.  
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4.10 Em caso de complementação de documentos, o candidato poderá, durante o período previsto para o envio 

da documentação, substituir o arquivo anteriormente enviado. 

4.11 O candidato deverá manter aos seus cuidados o original dos documentos para, caso seja necessário, enviá-

los para a confirmação da veracidade das informações. 

4.12 Aos(as) candidatos(as) com deficiência – física, visual ou auditiva – é assegurado o direito de requerer 

condições para fazer as provas em salas especiais. Tais condições não incluem atendimento domiciliar. 

Candidatos(as) com deficiência deverão entregar juntamente com os documentos exigidos para a inscrição, 

um requerimento solicitando as condições especiais necessárias para a realização das provas. Deve ser 

anexada declaração ou atestado médico que especifique o grau ou o tipo de necessidade especial. Os(as) 

candidatos(as) com deficiência deverão submeter-se, quando convocados(as), a exame realizado pela Junta 

Médica da UFG, que terá poder de decidir se o(a) candidato(a) necessita ou não de condições especiais para 

fazer as provas e opinará sobre o grau de necessidade. 

4.13  O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no dia  12/03/2022 no  site do 

Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biodiversidade (PPGBB): https://pgbb.prpg.ufg.br/. 

4.14 Não serão homologadas as inscrições com documentação incompleta ou que não atendam às condições 

exigidas neste Edital. 

4.15 O candidato poderá interpor recurso, no endereço eletrônico https:// https://pgbb.prpg.ufg.br/, contra a 

Relação Preliminar das Inscrições Homologadas no prazo das 48 horas, contadas a partir da divulgação. 

4.16 A relação final das inscrições homologadas será divulgada no dia 16/03/2022, no site do  Programa de 

Pós-Graduação em Biotecnologia e Biodiversidade (PPGBB) : https://pgbb.prpg.ufg.br/  

4.17 O candidato que apresentar apenas a declaração oficial de concluinte de curso de Mestrado, emitida pela 

universidade de origem, caso seja selecionado, terá que apresentar, na sua primeira matrícula, cópia, 

acompanhada do original, do Diploma Graduação ou de Mestrado. Caso não entregue tal documentação na 

matrícula, o candidato perderá o direito à vaga. 

4.18 Os portadores de títulos obtidos no exterior deverão apresentar documento de revalidação/reconhecimento 

do mesmo no Brasil somente se tiverem visto permanente e/ou vínculo empregatício no país. 

4.19  O candidato que preencher e assinar termo de autodeclaração, uma vez aprovado, será convocado para 

a verificação, a ser realizada pela Comissão de Heteroidentificação, em conformidade com a Portaria 

1049/2019. 

4.20 Nos resultados preliminar e final do Processo Seletivo serão indicados quais foram os candidatos 

autodeclarados PPI e quais foram selecionados pelo sistema de cotas. 
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5. DO PROCESSO SELETIVO 

 

5.1 O processo seletivo será realizado pela Comissão de Seleção composta por membros docentes da 

Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biodiversidade (PPGBB), que será 

divulgada no site do PPG:  https://pgbb.prpg.ufg.br/ no dia 04/03/2022. 

5.2 Candidatos com inscrições homologada podem interpor recurso à composição da Comissão de Seleção, em 

até 48 horas após a divulgação da sua composição. Os recursos serão avaliados pela Coordenação do PPG e a 

divulgação final dos integrantes da Comissão de Seleção será realizada em 17/03/2022, no site 

https://pgbb.prpg.ufg.br  

5.3 Todo o processo de seleção será desenvolvido nas dependências do Instituto de Patologia Tropical e Saúde 

Pública (IPTSP), Universidade Federal de Goiás - Campus Colemar Natal e Silva situado na Praça Universi-

tária, em Goiânia, GO. A divulgação dessas informações poderá ser obtida junto à Secretaria do Programa e 

no sítio https://pgbb.prpg.ufg.br/  

5.4 O processo seletivo constará das seguintes etapas: 

5.4.1 Avaliação do Projeto de Pesquisa (APP) O Projeto deve ser composto dos seguintes itens: Introdução 

e Justificativa, Objetivos, Metodologia, Cronograma e Referências Bibliográficas. O Projeto deve ter até 15 

(quinze) páginas, formato A4, espaçamento 1,5 linhas e fonte Times New Roman 12. Na capa do Projeto deverá 

ser indicado o nome do candidato e do possível orientador e título do projeto. As demais páginas não devem 

conter identificação do autor, orientador ou laboratório onde as atividades de pesquisa serão desenvolvidas. 

Será desclassificado o candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete). 

5.4.2 Defesa de Projeto de Pesquisa (DPP)  

Os candidatos serão submetidos ao exame oral de arguição de seus projetos de pesquisa perante uma 

banca examinadora. Cada candidato disporá de 15 minutos para expor, de forma sucinta, seu projeto de 

pesquisa acrescidos de 15 minutos para arguição da banca avaliadora. A nota de cada candidato nesta etapa, 

em uma escala de zero a dez, será o resultado da média aritmética das notas individuais atribuídas por cada 

membro. Será desclassificado o candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete). 

 

5.4.3 Avaliação de Curriculum Vitae (ACV)  

Na inscrição, os alunos deverão entregar o curriculum vitae, no modelo Lattes (http://lattes.cnpq.br/). 

Os currículos serão avaliados e valorados de acordo com a pontuação cujos critérios estão disponíveis no 

Anexo IV do presente edital. O número de pontos obtidos será convertido em nota de zero a dez de acordo com 

a pontuação obtida pelo candidato e a tabela de conversão de pontuação em notas do Anexo IV do presente 

edital.  

 

5.4.4 Prova de Suficiência em Língua Inglesa (PSI)  

 A prova escrita de suficiência em inglês constará de tradução e interpretação de texto, com permissão 

de consulta a dicionário impresso e individual. O candidato terá 02 (duas) horas para fazer a prova e receberá 

no final dessa avaliação, uma nota de zero a dez. Será desclassificado o candidato que obtiver nota inferior a 
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7,0 (sete). Os candidatos deverão apresentar documento de identificação com foto no momento da aplicação 

da prova.  

a) Os candidatos que possuírem o certificado ou comprovante do teste de suficiência em Língua Inglesa 

emitido pelo CASLE (Centro de Avaliação em Língua Estrangeira) - Faculdade de Letras da 

Universidade Federal de Goiás realizado a partir de dezembro de 2018, estarão dispensados desta etapa, 

desde que este documento tenha sido entregue no momento da inscrição junto aos demais documentos 

descritos no item 2.1.1. 

a)  Alternativamente ao certificado do Casle-UFG, poderá ser apresentado certificado de proficiência 

linguística mínima em Teste de Inglês como Língua Estrangeira (TOEFL - Test of English as a Foreign 

Language) com pontuação mínima de 385 (modalidade TOEFL ITP) ou de 55 (modalidade TOEFL 

IBT) e com validade de até dois anos desde sua emissão. 

b) Candidatos estrangeiros estarão dispensados de exames de suficiência em sua língua materna, que será 

contabilizada para efeito de comprovação de suficiência, devendo ser obrigatória, entretanto, a 

verificação de suficiência em língua portuguesa conforme Resolução CEPEC Nº 1403/2016. 

 

5.4 Cálculo da Média Final 

 

5.4 A Média Final (MF) dos candidatos consistirá na média ponderada das notas obtidas nas etapas supracitadas 

sendo que a APP terá peso 2,5 (dois vírgula cinco), a DPP terá peso 5,0 (cinco), a ACV peso 2,5 (dois vírgula 

cinco). Para o cálculo da média final (MF) a seguinte formula será aplicada:  

 

MF = (2,5 x APP) + (5 x DPP) + (2,5 x ACV) 

          10 

 

5.5 Em caso de empate prevalecerá a maior nota do Curriculum Vitae. 

 

5.6 O resultado final do processo seletivo do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA 

E BIODIVERSIDADE  será homologado pela Comissão Administrativa do Programa. 

 

5.7 A relação final dos aprovados será divulgada no dia 28/03/2022 e será dada em função da disponibilidade 

de vagas ofertadas pelo orientador (item 3). O resultado será publicado no sítio eletrônico do PPGBB 

https://pgbb.prpg.ufg.br/ 

 

5.8 O prazo de recurso ao processo de seleção será de 48 horas, a partir da divulgação do resultado final. 
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6. DO CRONOGRAMA 

  

O processo seletivo em nível de Doutorado obedecerá ao seguinte cronograma: 

ETAPA DATA HORÁRIO 

Publicação do edital  Nº 01/2022 18/02/2022  

Período de recurso do edital Nº 01/2022. 
Até 48 horas úteis após divulgação da  

publicação do edital 

Divulgação do resultado de recursos 23/02/2022  

Período de inscrições 24/02/2022 a 11/03/2022  

Divulgação do resultado preliminar da 

homologação das inscrições 
12/03/2022 17:00 

Período de recurso do resultado preliminar 

da homologação das inscrições 
Até 48 horas úteis após divulgação do resultado 

Divulgação do resultado final da 

homologação das inscrições. Divulgação do 

local da realização da Prova de Suficiência 

em Língua Inglesa 

16/03/2022 17:00 

Publicação dos componentes das Bancas 

Examinadoras 
12/03/2022 17:00 

Prazo final para interposição de recurso 

contra as Bancas Examinadoras 

Até 48 horas úteis após 

divulgação do resultado 
 

Resultado final da composição das Bancas 

Examinadoras 
16/03/2022 17:00 

Prova de Suficiência em Língua Inglesa 18/03/2022 09:00 – 11:00 

Divulgação do resultado preliminar da prova 

de Suficiência em Língua Inglesa 
21/03/2020 12:00 

Período de recurso do resultado preliminar 

da prova de Suficiência em Língua Inglesa  
Até 48 horas úteis após divulgação do resultado 

Divulgação do resultado final da prova de 

Suficiência em Língua Inglesa e ordem de 

defesa dos projetos 

23/03/2022 17:00 

Defesa de projetos dos candidatos ao 

doutorado 
24/03/2022 e 25/03/2022 08:00-17:00 

Divulgação do resultado preliminar do 

Processo Seletivo 
28/03/2022 – Até às 18:00 

 

Período para recurso do resultado Preliminar 

do Processo Seletivo 
Até 48 horas úteis após divulgação do resultado 

Divulgação do resultado dos recursos e do 

resultado final 
31/03/2022 12:00 

Homologação do resultado final 31/03/2020 Até às 17:00 



 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

7.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para este processo seletivo contidas nos 

comunicados e neste edital. 

7.2 É de responsabilidade do candidato, a guarda dos originais da documentação requerida para a inscrição 

neste processo seletivo, podendo o programa, a qualquer tempo, solicitar a apresentação dos originais para 

conferência. 

7.3. Será automaticamente desclassificado o candidato que não apresentar, no momento da inscrição, os 

documentos solicitados no item 4.13. 

7.4 O local da prova de suficiência em Língua Inglesa será divulgado no site do Programa de Pós-Graduação 

em Biotecnologia e Biodiversidade (https://pgbb.prpg.ufg.br/) até o dia 16/03/2022. 

7.5 Não há comprometimento do Programa quanto à concessão de bolsas de estudo para os candidatos 

selecionados. O número de bolsas disponíveis dependerá das concessões anuais das agências de fomento e do 

fluxo dos discentes no Programa. 

7.6 Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 

burla ou a tentativa de burla quaisquer das normas definidas neste edital ou nos comunicados, bem como o 

tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida neste processo seletivo. 

7.7 O não comparecimento do candidato (e atrasos superiores a 10 minutos, contados a partir do horário 

divulgado em Edital para realização da atividade) em quaisquer das fases presenciais resultará em sua 

eliminação do processo seletivo. 

7.8 O prazo de recurso ao resultado final do Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em 

Biotecnologia e Biodiversidade será de 48 (quarenta e oito) horas a partir do horário de divulgação do 

mesmo.  

7.9 Os critérios utilizados e a pontuação obtida pelos candidatos em cada uma das etapas da seleção ficarão 

disponíveis para acesso e consulta na Secretaria do PGBB.  

7.10 As despesas decorrentes da participação em todos os procedimentos do processo seletivo de que trata este 

edital correm por conta do candidato.  

7.11 O candidato deverá manter atualizado o seu endereço (residencial e eletrônico) e telefone na Secretaria 

do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biodiversidade, enquanto estiver participando do processo 

de seleção.  

7.12 Os candidatos selecionados neste Processo Seletivo deverão estar cientes de que, conforme a Portaria 

13/2006 da CAPES/MEC, as teses defendidas no PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

BIOTECNOLOGIA E BIODIVERSIDADE  da UFG serão obrigatoriamente e integralmente disponibilizadas 

na internet, no sítio da CAPES/MEC e do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biodiversidade da 

UFG. 

about:blank


 

 

7.13 Os candidatos não aprovados deverão providenciar a retirada de seus documentos, na Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biodiversidade 30 dias após a divulgação dos resultados. 

Findo este prazo, os documentos serão triturados e enviados à reciclagem.  

7.14 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em 

Biotecnologia e Biodiversidade - UFG. 

 

 

 

Goiânia, 18 de fevereiro de 2022 

 

 

 

Prof. Dr. Cirano José Ulhoa 

Coordenador do PPGBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA E BIODIVERSIDADE  

 

(      ) Mestrado                  (      ) Doutorado                                      INSCRIÇÃO No:                

 

NOME: ___________________________________________________________SEXO: (   ) F    (   ) M 

 

RAÇA/COR: (   ) BRANCA  (   ) PRETA  (   ) PARDA (  ) AMARELA (   )  ÍNDIGENA  (   ) NÃO 

DECLARADO 

 

SE DECLARA PRETO, PARDO OU INDÍGENA CONFORME OS QUESITOS DE COR, RAÇA E ETNIA 

UTILIZADOS PELO IBGE?   SIM (   )      NÃO (   )   

(não necessário responder para quem declarar RAÇA/COR branca, amarela (asiática) ou não declarado)   

 

PORTADOR DE DEFICIÊNCIA: SIM (   )   NÃO (   ) 

 

FILIAÇÃO 

PAI:______________________________________________________________________________ 

MÃE:_____________________________________________________________________________ 

DATA NASCIMENTO:____/____/_____ CIDADE: ________________________________ 

UF: ______PAÍS: ____________ NACIONALIDADE: ___________________ 

ESTADO CIVIL: ___________________ CPF:___________________PASSAPORTE:_________________ 

RG: _____________________ ÓRGÃO EMISSOR: __________ EMISSÃO: ____/______/_______ 

TIT. ELEITORAL: _____________________________ UF:_____ ZONA:______ SEÇÃO:_______ 

DOC.MILITAR Nº:___________________________ EMISSÃO ____/____/____ 

CATEGORIA: (   ) DISPENSA (   ) RESERVISTA 

ÓRGÃO EMISSOR: (   ) EXÉRCITO (   ) MARINHA (   ) AERONÁUTICA 

 

ENDEREÇO: ______________________________________________________________________ 

BAIRRO (SETOR): ________________________________________ CEP:_____________________ 

CIDADE:________________________________________________ ESTADO: _________________ 

CONTATOS:TELEFONE(S):______________________________________________________________  

E-MAIL:_____ ____________________________________________________________________ 

 



 

 

GRADUAÇÃO 

INSTITUÇÃO:__________________________________________________________________ 

CURSO:_______________________________________________________ 

CIDADE:_____________________________________ ESTADO:_________ 

INÍCIO: _____/_____/_____TÉRMINO: _____/_____/_____ 

 

MESTRADO 

INSTITUIÇÃO:_____________________________________________________________________ 

CURSO:__________________________________________________________ 

CIDADE:_________________________________________ESTADO:________________ 

INÍCIO: _____/_____/_____TÉRMINO: _____/_____/_____ 

 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO: (   ) SIM (   ) NÃO 

INSTITUIÇÃO (Empresa, Órgão):______________________________________________________ 

CARGA HORÁRIA SEMANAL:_______horas 

 

NECESSITARÁ DE BOLSA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO: (    ) SIM (    ) NÃO 

ORIENTADOR PRETENDIDO:________________________________________________________ 

 

RECONHEÇO AS INFORMAÇÕES ACIMA COMO VERDADEIRAS E ESTOU CIENTE E CONCORDO 

COM AS CONDIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO APRESENTADAS EM EDITAL. 

 

DATA:_____/_____/2018 

 

ASSINATURA DO CANDIDATO: 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA DO PROVÁVEL ORIENTADOR 

 

 

À Comissão de Seleção do PPGBB 

 

 

Prezados(a)(s) Senhores(a)(s): 

 

 

Venho por meio desta informar que tenho ciência de que o(a) candidato(a) 

___________________________________ concorrerá a uma vaga no processo seletivo no curso de doutorado 

do PPGBB. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Local e data: 

 

 

Nome  

 

 

Assinatura  

 

  



 

 

 

ANEXO III 

 

TERMO DE AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL  

 

Eu, _________________________, CPF __________, portador do documento de identidade __________, 

declaro, para o fim específico de atender à documentação exigida pela Resolução CONSUNI 07/2015 e aderir 

ao Edital do Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em ________________________ 

da Universidade Federal de Goiás, me autodeclaro: ( ) preto ( ) pardo ( ) indígena Declaro, também, estar ciente 

de que a prestação de informação falsa, apurada posteriormente ao ingresso no Programa, em procedimento 

que me assegure o contraditório e ampla defesa, ensejará o cancelamento de minha matrícula na Universidade 

Federal de Goiás, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis. 

 

 

 ________________, ____ de ______________ de ______.  

 

_____________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 

 Para atender ao disposto no parágrafo único do Art. 2º da Resolução CONSUNI Nº 7, de 24 de abril de 2015, 

no caso de indígena, deve acompanhar este termo a seguinte documentação: cópia do registro administrativo 

de nascimento e óbito de índios (RANI) OU declaração de pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada 

por liderança local. 

  



 

 

ANEXO IV 

 

FICHA DE PONTUAÇÃO - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO CURRICULUM VITAE 

 

A nota da avaliação do Curriculum vitae do candidato será a soma das notas dos itens I, II e III calculadas 

conforme tabela a seguir, e variará de 0,00 a 10,00 (mesmo que o candidato faça mais de 10 pontos no total, 

sua pontuação final será 10,00). 

 

 

I – TITULAÇÃO ACADÊMICA NA ÁREA DO CURSO OU ÁREAS AFINS 

Formação 

Acadêmica 
NATUREZA 

Pontuação 

Unitária 
Total 

(reservado para 

a Comissão de 

Seleção) 

Pós-graduação  Curso de mestrado stricto sensu 1,5   

Lato sensu 
Curso de especialização (mí-

nimo 360 horas) - máximo 1 
0,8  

 

Aperfeiçoamento 
Curso de aperfeiçoamento (mí-

nimo 180 horas) - máximo 2 
0,3  

 

Total I     

 

II – PRODUÇÃO INTELECTUAL NA ÁREA DO CURSO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS 

TIPO 
NATUREZA  

(vide observação abaixo) 

Pontuação 

Unitária 
Total 

(reservado para 

a Comissão de 

Seleção) 

Artigo científico/téc-

nico 
Artigo Qualis A1 5,0  

 

 Artigo Qualis A2 4,0   

 Artigo Qualis B1 2,5   

 Artigo Qualis B2 2,0   

 Artigo Qualis B3 1,5   

 Artigo Qualis B4 1,0   

 Artigo Qualis B5 0,5   

 Artigo Qualis C 0,3   

Livro na área com 

corpo editorial  
 3,0  

 

Capítulo de livro na 

área com corpo edi-

torial 

 0,5  

 

Trabalhos publica-

dos em anais de con-

gresso, eventos aca-

dêmicos científicos 

Trabalho completo/resumo 

expandido – máximo 2 
0,5  

 

Apresentação oral – máx-

imo 6 
0,1  

 

Resumo – máximo 6 0,1   

Patentes 

Solicitadas ao INPI (ou ór-

gão equivalente)  
2,0  

 

Concedidas pelo INPI (ou 

órgão equivalente)  
5,0  

 

Prêmios 
Premiação científica - máx-

imo 2 
0,5  

 



 

 

Total II     

 

Observação: Utilizar o sistema WEBQUALIS da Capes (http://qualis.capes.gov.br/webqualis/publico/pesqui-

saPublicaClassificacao.seam?conversationPropagation=begin) para obter a estratificação Qualis para cada 

periódico. Considerar a estratificação Qualis dos periódicos para as áreas BIOTECNOLOGIA ou BIODI-

VERSIDADE, a que for maior. 

 

III – ATIVIDADES ACADÊMICAS 

ATIVIDADE 
Pontuação 

unitária 
Total 

(reservado 

para a Co-

missão de 

Seleção) 

Ensino em curso de gradua-

ção: disciplina(s) 

Semestre(s) lecionado(s) 

- máximo 4 
0,2  

 

Projetos de pesquisa ou de 

extensão na área 

Participação em projeto 

aprovado institucional-

mente - máximo 3 

0,2  

 

Orientação concluída em tra-

balho de conclusão de curso 

(monografia) 

máximo 3 0,1  

 

Monitoria em disciplinas da 

área 
máximo 2 0,1  

 

Participação: programa de de-

senvolvimento /iniciação ci-

entífica/tecnológica/extensão 

– bolsista (DTI/PIBIC/PI-

BIT/ITI/AT/EXT/PET) 

máximo 3 0,5  

 

Total III     

 

Pontuação do Currículo (Total I + Total II + Total III) = _________                                                              

 

 

Observação 1: Atividade de Ensino e Monitorias só serão aceitas se comprovadas por meio de documento ofi-

cial das Pró-Reitorias/decanatos competentes, ou órgãos correspondentes. Não serão aceitos contracheques 

como comprovantes. 

Observação 2: Iniciação Científica será aceita se comprovada por meio de documento oficial das Pró-Reito-

rias/Decanatos competentes, ou órgãos correspondentes, ou da agência financiadora. 

Observação 3: Trabalhos completos em anais correspondem a resumo expandido. 

Observação 4: Livros ou organizações de livros e capítulos de livro deverão ser comprovados por meio da 

folha de rosto e ficha catalográfica, além do sumário, no caso dos capítulos. Trabalhos no prelo poderão ser 

considerados se com carta de aceite definitivo da revista ou doi (digital object identifier). Resumos em eventos 

somente serão aceitos com cópia da página dos anais do evento. 

Observação 5: Patente concedida deve ser comprovada pela cópia do documento de patente; depósito de pe-

dido de patente, pela cópia do formulário de depósito com protocolo ou número de PI; software registrado e 

concedido no INPI, pela cópia do documento de registro; software registrado no INPI, pela cópia do formulá-

rio de depósito com registro ou número de PI; cultivar depositado, pela cópia do certificado do Ministério da 

Agricultura. 

 

 



 

 

Tabela de conversão de pontuação do CV em notas 

 

 

Pontuação do Currículo Nota 

Até 5 pontos 5,0 

5 a 15 pontos  6,0 * 

16 a 36 pontos  7,0** 

37 a 67 pontos  8,0*** 

68 a 98 pontos  9,0*** 

acima de 98 pontos 10 

*Cada um ponto aumenta um décimo 

** Cada três pontos aumentam um décimo  

*** Cada três pontos aumentam um décimo 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO V 

 

ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS PARA 

AVALIAÇÃO DO PROJETO DE TESE 

 

A análise do projeto de tese será realizada pela Comissão de Seleção sendo considerados os seguintes 

aspectos: 

 

Item Aspecto a ser avaliado 
Nota 

(0,0 – 10,0) 

1 Quanto ao valor científico/tecnológico da proposta.  

2 Quanto à apresentação e justificativa do problema enfocado no projeto.  

3 Quanto à adequação dos objetivos ao problema enfocado no projeto.  

4 Quanto à adequação da metodologia aos objetivos propostos.  

5 
Quanto à relevância do resultado/produto/processo biotecnológico a ser 

obtido/desenvolvido. 
 

6 Quanto à adequação do cronograma aos objetivos propostos.  

7 Quanto à adequação das referências bibliográficas.  

Total*  

    Média**  

* Somatório entre as notas dos itens 1 a 7. 

** Média aritmética entre as notas dos itens 1 a 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


