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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE
ANIMAL

EDITAL N° 04/2022

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

BIODIVERSIDADE ANIMAL (MESTRADO E DOUTORADO) – 2023/1

RETIFICAÇÃO

1. INFORMAÇÕES GERAIS

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Biodiversidade Animal, do

Instituto de Ciências Biológicas, da Universidade Federal de Goiás, no uso de suas atribuições

legais, torna públicas as normas do Processo Seletivo 04/2022 para preenchimento de vagas para o

primeiro semestre letivo de 2023, nos níveis de Mestrado e Doutorado, em conformidade com as

exigências das Resoluções CEPEC n° 1239/2014 e 1455/2017 que regulamentam o Programa de

Pós-Graduação em Biodiversidade Animal, da resolução CEPEC Nº 1403/2016, da Resolução

CONSUNI Nº 07/2015 e da Portaria Nº 1049/2019.

1.1. O Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal (PPGBAN) foi recomendado no ano

de 2013 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)/Ministério

da Educação (MEC) para o Nível Mestrado e em 2018 para o Nível Doutorado, e atualmente possui

conceito 4 (quatro).

1.2. O PPGBAN apresenta as seguintes linhas de pesquisa:

a) Histór ia Natural, Compor tamento, Diversidade e Sistemática de Metazoa: compreende

estudos sobre taxonomia, sistemática, biologia, comportamento, diversidade e interações intra e

interespecíficas com o meio ambiente de grupos zoológicos, com enfoque comparado e/ou isolado.

b) Morfologia e Fisiologia Animal: compreende estudos morfológicos, morfométricos,

histológicos, fisiológicos e/ou ecofisiológicos de grupos zoológicos, com enfoque comparado e/ou

isolado.
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c) Conservação e Manejo da Fauna: compreende estudos relacionados à conservação da

diversidade animal, com enfoque em análise de padrões e processos relacionados à geração e

manutenção da diversidade e fatores que a impactam.

1.3. O período para a conclusão do Mestrado é de 24 meses e para o Doutorado 48 meses. O(a)

candidato(a) aprovado(a) no processo de seleção deverá obter, no mínimo, 21 créditos em

disciplinas para o Mestrado e 31 para o Doutorado, ser aprovado(a) no exame de Qualificação e

defender a Dissertação (Mestrado) e Tese (Doutorado) com avaliação do Programa, e apresentar

frequência maior que 85% em todas as atividades. Cumpridas tais exigências, será outorgado o

título de Mestre(a) ou Doutor(a) em Biodiversidade Animal, conforme regulamento do Programa.

1.4. A concessão de bolsas para os(as) candidatos(as) aprovados(as) no Processo Seletivo se

efetuará em função da disponibilidade das mesmas e segundo critérios fixados pelas agências de

fomento e pela Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente do Programa.

1.5. Este edital é válido pelo período que transcorre entre sua publicação e 30 dias após o término

das matrículas no PPGBAN. Caso haja candidato(a) aprovado(a) desistente, poderá ser chamado(a)

o(a) próximo(a) classificado(a).

1.6. O processo seletivo será realizado presencialmente no dia 24 de fevereiro de 2023, das 8:00 às

12:00 horas da manhã. Os locais da realização do processo seletivo serão divulgados no sítio

eletrônico do PPGBAN (www.biodiversidadeanimal.icb.ufg.br).

1.7. Caberá à Coordenadoria de Pós-Graduação decidir sobre as questões não previstas no presente

Edital.

2. DO PÚBLICO

2.1. Poderão participar do Processo Seletivo ao Mestrado todos(as): (i) os(as) portadores(as) de

Diplomas de cursos de graduação de qualquer modalidade, devidamente reconhecidos pelo MEC,

em Ciências Biológicas ou em áreas afins; (ii) os(as) concluintes de Graduação, desde que

comprovem a conclusão do referido curso, em data anterior à matrícula no Programa de Pós-

Graduação.
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2.2. Poderão participar do Processo Seletivo ao Doutorado todos(as): (i) os(as) portadores(as) de

Diplomas de Mestrado em Ciências Biológicas ou em áreas afins, reconhecidos pela CAPES/MEC;

(ii) os(as) concluintes de Mestrado em Ciências Biológicas ou em áreas afins, desde que

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

3. DAS VAGAS E ORIENTAÇÃO

3.1. Serão oferecidas 15 (quinze) vagas para o Mestrado e 15 (quinze) vagas para o Doutorado.

3.2. Não haverá obrigatoriedade do preenchimento total de vagas.

3.3. De acordo com a Resolução CONSUNI 07/2015, serão reservadas 20% das vagas para

candidatos(as) autodeclarados(as) pretos(as), pardos(as) ou indígenas (PPI), visando ao atendimento

da política de ações afirmativas na Pós-Graduação. Dessa maneira, 3 (três) vagas das especificadas

no item 3.1 estão reservadas para candidatos(as) PPI, tanto para Mestrado quanto para o Doutorado.

3.4. De acordo com o § 1º do Art. 4º da Resolução CONSUNI 07/2015, candidatos(as) pretos(as),

pardos(as) e/ou indígenas (PPI) que fizerem a autodeclaração étnico-racial (Anexo II), concorrerão,

ao mesmo tempo, às vagas reservadas e àquelas destinadas à livre concorrência.

3.5. No caso de candidatos(as) indígenas (Art. 2º, Resolução CONSUNI 07/2015), além da

autodeclaração, é também necessário que o(a) candidato(a) apresente cópia do Registro

Administrativo de Nascimento e Óbito de Índios (RANI) ou uma declaração de pertencimento à

comunidade indígena (Anexo III). A declaração de pertencimento à comunidade indígena ou o

RANI poderá ser entregue no momento da realização da matrícula, no caso de aprovação.

3.6. Os(as) candidatos(as) PPI classificados(as) dentro do número de vagas oferecido para ampla

concorrência não serão computados(as) para efeito de preenchimento das vagas reservadas (§ 2º do

Art. 4º, Resolução CONSUNI 07/2015).

3.7. Em caso de desistência de candidato(a) PPI aprovado(a) em vaga reservada, a vaga será

preenchida pelo(a) candidato(a) PPI posteriormente classificado(a) (§ 3º do Art. 4º, Resolução

CONSUNI 07/2015).
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3.8. Na hipótese de não haver candidatos(as) PPI aprovados(as) em número suficiente para ocupar

as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão rever tidas para ampla concorrência, sendo

preenchidas pelos(as) demais candidatos(as) aprovados(as) observada a ordem de classificação (§ 4º

do Art. 4º, Resolução CONSUNI 07/2015).

3.9. O(A) candidato(a) que preencher e assinar termo de autodeclaração, uma vez aprovado(a), será

convocado(a) para a verificação, a ser realizada pela Comissão de Heteroidentificação, em

conformidade com a Portaria 1049/2019.

3.10. O(a) candidato(a) poderá indicar um(a) orientador(a) no preenchimento do formulário de

inscrição ao Processo Seletivo, no campo destinado para tal informação. Apesar da indicação,

apenas após a aprovação, a escolha do(a) orientador(a) será formalizada de acordo com os critérios

definidos pela Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente mediante preenchimento de formulário

eletrônico disponível no sítio eletrônico do PPGBAN (https://biodiversidadeanimal.icb.ufg.br),

entre os dias 14 de dezembro de 2022 a 05 de fevereiro de 2023, até as 23:59 horas do último dia.

4.2. Todos os documentos físicos exigidos no ato da inscrição deverão ser digitalizados em alta

resolução, garantindo fácil legibilidade, mas respeitando os limites de carregamento no formulário

eletrônico. Toda a documentação deverá ser organizada em um arquivo PDF único, conforme a

ordem descr ita no item 4.5, e nomeado seguindo o modelo “NomedoCandidato_Nível.PDF”. O

arquivo PDF deverá ser anexado ao formulário eletrônico de inscrição no sítio eletrônico do

Programa (https://biodiversidadeanimal.icb.ufg.br). Não serão aceitas inscr ições entregues de

maneira diversa da especificada ou fora do prazo estabelecido no item 4.1.

4.3. É de responsabilidade única e exclusiva dos(as) candidatos(as) a organização e envio da

documentação exigida para a inscrição. A Comissão de Seleção do PPGBAN (2023) tem o direito

de excluir do processo seletivo aquele(a) que não preencher o formulário de forma completa e

legível e/ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos. O PPGBAN não se responsabiliza

pela conexão de Internet, sobrecarga do sítio de inscrição e outros problemas de conexão. Assim, o
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PPGBAN recomenda fortemente aos (às) candidato(a)s que não deixem a sua inscrição para a

última hora.

4.4. Não haverá cobrança de taxa de inscrição para a participação neste processo seletivo.

4.5. Documentos exigidos para inscrição:

4.5.1. Documentos comuns ao Mestrado e Doutorado:

a) cópia da Carteira de Identidade ou, no caso de estrangeiro(a), do Passaporte, do RNE ou

documento similar;

b) cópia do documento de Cadastro de Pessoa Física (CPF), caso o número não conste no

documento de identidade do item “a” acima;

c) foto 3x4 colorida;

d) cópia do comprovante de quitação com o serviço militar para os homens, salvo se o candidato for

estrangeiro ou indígena;

e) autodeclaração étnico-racial, se for o caso (Anexo I);

f) declaração de pertencimento à comunidade indígena (Anexo II) ou Registro Administrativo de

Nascimento e Óbito de Índios (RANI), se for o caso. Esses documentos também poderão ser

entregues no momento da realização da matrícula;

g) declaração de compromisso de frequentar o curso em regime de tempo integral (Anexo III);

h) Currículo Resumido de acordo com o Anexo IV, atualizado e comprovado, referente ao período

dos últimos cinco anos (janeiro de 2018 a dezembro de 2022) acrescido, opcionalmente, do período

de 1 a 26 de janeiro de 2023), que será considerado para a pontuação. IMPORTANTE: a ordem da

documentação comprobatória deve seguir os itens do Anexo IV do presente edital. Os currículos

apresentados em desacordo com os itens do Anexo IV não serão pontuados. Candidatos(as) que

enviarem o currículo não organizado de acordo com o Anexo IV receberão a pontuação “0” na

etapa de avaliação do currículo.

i) comprovante de suficiência em língua inglesa conforme os itens 5.3.1.1 (Mestrado) e 5.4.1.1

(Doutorado).

f) comprovante de suficiência em língua portuguesa conforme os itens 5.3.1.5 (Mestrado) e 5.4.1.5

(Doutorado), no caso de candidatos estrangeiros procedentes de países não nativos no idioma

português.

4.5.2. Documentos exclusivos para o Mestrado: comprovação do curso de graduação

devidamente reconhecido pelo MEC, nas seguintes formas: (1) para candidatos(as) que já tiverem
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concluído a graduação, apresentar o diploma; (2) para candidatos(as) que já tiverem concluído a

graduação, mas ainda não possuem o diploma, apresentar a declaração de conclusão de curso

emitida pelo(a) Coordenador(a) do Curso de Graduação ou instância superior de que já concluiu a

graduação e está aguardando apenas a emissão do diploma e do histórico escolar com integralização

das disciplinas; (3) para candidatos(as) que estiverem matriculados(as) no último período do curso

de graduação no ato da inscrição, apresentar o histórico escolar das disciplinas já cursadas e

declaração emitida pelo(a) Coordenador(a) do Curso de Graduação de que está matriculado(a) no

último período do curso. Esta declaração deve afirmar que o candidato(a) cursa atualmente todas as

últimas disciplinas necessárias para a integralização e conclusão do curso de graduação antes da

matrícula no Mestrado.

4.5.3. Documentos exclusivos para o Doutorado: comprovação do curso de Mestrado

devidamente recomendado pela CAPES, nas seguintes formas: (1) para candidatos(as) que já

tiverem o diploma de Mestrado, apresentar o diploma; (2) para candidatos(as) que já tiverem

concluído o Mestrado, mas ainda não possuem o diploma, apresentar a ata de defesa da dissertação;

(3) para candidatos(as) que estiverem matriculados(as) no Mestrado no ato da inscrição, apresentar

declaração de previsão de conclusão do Mestrado, emitida pelo(a) Coordenador(a) do Programa de

Pós-Graduação. Esta declaração deve afirmar que o(a) candidato(a) já integralizou os créditos e

avaliações necessárias para a defesa da dissertação e informar a provável data da defesa, que deve

ocorrer antes do período de matrícula no curso de Doutorado.

4.5.4 Os(as) estrangeiros(as) portadores(as) de títulos de Graduação ou Mestrado obtidos no

exterior deverão apresentar, no ato da matrícula, o documento de revalidação/reconhecimento dos

mesmos somente se tiverem visto permanente e/ou vínculo empregatício no país.

4.5.5. Os(as) brasileiros(as) portadores(as) de títulos de graduação ou Mestrado obtidos no exterior

deverão apresentar, no ato da matrícula, o documento de revalidação/reconhecimento dos mesmos.

4.6. Os formulários de Autodeclaração Étnico-Racial (Anexo I) e Declaração de pertencimento à

comunidade indígena (Anexo II) poderão ser obtidos no sítio eletrônico:

http://biodiversidadeanimal.icb.ufg.br.

4.7. A declaração de compromisso (Anexo III) e o modelo do Currículo Resumido (Anexo IV)

poderão ser obtidos no sítio eletrônico: http://biodiversidadeanimal.icb.ufg.br.
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4.8. Aos(Às) candidatos(as) com deficiência – física, visual ou auditiva – é assegurado(a) o direito

de requerer condições especiais para fazer as provas. Tais condições não incluem atendimento

domiciliar. Candidatos(as) com deficiência deverão incluir esta informação no formulário eletrônico,

solicitando as condições especiais necessárias para a realização da prova. O(A)s candidato(a)s

deverão anexar no final do PDF único declaração ou atestado médico que especifique o grau ou o

tipo de necessidade especial. O(A)s 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 a prova e opinará sobre o grau de

necessidade.

4.9. O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no dia 08/02/2023 no sítio

eletrônico do Programa: http://biodiversidadeanimal.icb.ufg.br. Não serão homologadas as

inscrições com documentação incompleta ou que não atendam às condições exigidas neste Edital.

4.10. Havendo recurso ao resultado preliminar à homologação das inscrições, que obedeça ao

prazo das 48 horas, contadas a partir da divulgação e considerando os dias úteis, um novo

resultado será divulgado no dia 13/02/2023, no sítio eletrônico do Programa:

http://biodiversidadeanimal.icb.ufg.br.

4.11. O(A) candidato(a) que não tiver apresentado a cópia do diploma de Graduação ou de

Mestrado na inscrição, deverá apresentar a cópia, acompanhada do original, no ato da matrícula.

Caso não entregue tal documentação na matrícula, o(a) candidato(a) perderá o direito à vaga.

5. DA SELEÇÃO

5.1. A seleção dos(as) candidatos(as) será realizada por uma Comissão de Seleção designada pela

Coordenadoria do Programa. A composição da Comissão de Seleção poderá ser visualizada em

arquivo no sítio eletrônico http://biodiversidadeanimal.icb.ufg.br. O(A) candidato(a) com inscrição

homologada poderá, no prazo de até dois dias úteis a contar da divulgação pública da Comissão de

Seleção, alegar suspeição contra qualquer membro titular ou suplente. A suspeição do membro da

Comissão de Seleção deverá ser formalizada por meio de petição devidamente fundamentada e

instruída com provas pertinentes, destinada à CPG, via e-mail para o endereço
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posbiodan.icb@ufg.br, apontando uma ou mais restrições conforme estabelecidas nos Artigos 18 e

20 da Lei Nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

5.2. O processo de seleção será realizado presencialmente, com a divulgação dos locais da prova no

sítio eletrônico do Programa (https://biodiversidadeanimal.icb.ufg.br), em até 72 horas antes da data

da prova. A duração da prova de conhecimentos específicos será de quatro (4) horas. As provas

poderão ser realizadas nas seguintes cidades, estados e instituições: Brasília, DF (Universidade de

Brasília); Cuiabá, MT (Universidade Federal do Mato Grosso); Goiânia, GO (Universidade Federal

de Goiás); Maceió, AL (Universidade Federal de Alagoas); Montes Claros, MG (Universidade

Estadual de Montes Claros); Ponta Grossa, PR (Universidade Estadual de Ponta Grossa); Porto

Alegre, RS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e São José do Rio Preto, SP

(Universidade Estadual de São Paulo). Os locais específicos para a realização das provas serão

divulgados posteriormente.

5.3. O processo de seleção do nível de Mestrado contará com as seguintes etapas:

5.3.1. Pr imeira etapa: comprovação de Suficiência em língua inglesa (etapa eliminatória). Não

haverá aplicação de prova de suficiência de língua inglesa. O(A) candidato(a) deverá comprovar a

suficiência em língua inglesa através do envio de certificado de suficiência ou proficiência em

inglês durante a inscrição no processo seletivo (Item 4.5). A nota presente no certificado não será

usada para computar a nota da média final do(a) candidato(a).

5.3.1.1. Documentos aceitos para a comprovação de suficiência em inglês: serão aceitos para

comprovação de suficiência em inglês documentos emitidos com data limite a partir de janeiro de

2018, tais como: (i) certificado emitido por Centro de Línguas ou Faculdade de Letras (ou

equivalentes) de Instituições de Ensino Superior (ver lista de instituições sugeridas no Anexo V); (ii)

certificado emitido pelo TOEFL (Paper-based, mínimo 450 pontos; Internet-based Test - IBT,

mínimo 60; InstitutionalTestingProgram- ITP, mínimo 450) ou Cambridge (mínimo 120 pontos) ou

IELTS (mínimo 4,5) ou TEAP (mínimo de 50).

5.3.1.2. Documentos não aceitos para a comprovação de suficiência em inglês: certificado

emitido pelo sítio eletrônico https://www.efset.org/pt/english-certificate/ não será aceito como

comprobatório de suficiência em língua inglesa por não atender os requisitos mínimos exigidos.

Além disso, certificados de cursos de inglês, disciplinas de línguas estrangeiras, provas aplicadas

https://biodiversidadeanimal.icb.ufg.br
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em processos seletivos, provas de nível, inglês instrumental e similar não serão aceitos como

comprovação de suficiência em inglês.

5.3.1.3. Sobre o envio da documentação comprobatór ia: O certificado de comprovação de

suficiência em língua inglesa deverá ser enviado em formato pdf durante a inscrição no processo

seletivo (item 4.5).

5.3.1.4. Or ientações para estrangeiros(as): candidatos(as) estrangeiros(as) que não têm o

português como a língua nativa deverão comprovar suficiência em língua portuguesa, por meio de

certificação emitida por instituição oficial de ensino de língua portuguesa (p.ex. CELPE-BRAS,

disponível no sítio https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-

educacionais/celpe-bras). A nota presente no certificado não será usada para computar a nota da

média final do(a) candidato(a). Serão considerados aprovados os(as) candidatos(as) com nota

mínima de 2,0 – intermediário no exame CELPE-BRAS. O certificado comprobatório de suficiência

em língua portuguesa deverá ser enviado em formato pdf no momento da inscrição no processo

seletivo (item 4.5).

5.3.1.5. Candidatos(as) estrangeiros(as) cuja língua materna seja o inglês estarão dispensados(as) do

exame de suficiência em inglês, que será contabilizada para efeito de comprovação de suficiência,

devendo, entretanto, comprovar a suficiência em língua portuguesa, conforme estabelecido no item

5.3.1.4.

5.3.2. Segunda etapa: Prova de Conhecimentos Específicos (PCE) em Biodiversidade Animal, de

caráter eliminatório e classificatório, de acordo com o programa e bibliografia sugerida constantes

no item 7.

5.3.2.1. A prova de conhecimentos específicos em Biodiversidade Animal contará com 2 (duas)

questões para cada linha de pesquisa do Programa (totalizando 6 [seis] questões), em que será

avaliado o conhecimento básico nos tópicos indicados para a prova, conforme item 7.1 do edital.

O(A) candidato(a) deverá selecionar e responder 4 (quatro) questões a sua escolha, independente da

linha de pesquisa pretendida. A prova terá duração de 2,0 (duas) horas.

5.3.2.2. As questões da prova de conhecimentos específicos poderão ser redigidas também em

inglês e/ou espanhol caso existam candidatos(as) estrangeiros(as) participando do processo seletivo.
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Neste caso, o(a) candidato(a) deverá solicitar realização da prova de conhecimentos específicos em

inglês ou espanhol por meio do envio de um e-mail para posbiodan.icb@ufg.br até às 16 horas do

dia 05 de fevereiro de 2023.

5.3.2.3. À prova de conhecimento específico para o mestrado será atribuída uma nota entre 0 (zero)

e 10 (dez). Critérios para avaliação da prova escrita: i. clareza e coerência do texto; ii. adequação

em relação à bibliografia constante no presente edital (Item 8); iii. atendimento das questões

apresentadas, iv. abordagem interdisciplinar da resposta às questões apresentadas. Ao item i será

atribuído valor de 0 (zero) a 2 (dois); ao item ii valor de 0 (zero) a 3 (três); ao item iii valor de 0

(zero) a 3 (três); e ao item iv valor de 0 (zero) a 2 (dois). O candidato receberá no final dessa

avaliação, uma nota de 0 (zero) a 10 (dez).

5.3.2.4. Somente serão considerados(as) aprovados(as), os(as) candidatos(as) que obtiverem nota

igual ou superior a 6,0 (seis). Candidatos(as) eliminados(as) nessa fase não participarão da etapa de

avaliação de currículo.

5.3.3. Terceira etapa: análise de Currículo Resumido, de caráter classificatório, conforme modelo

(Anexo IV).

5.3.4. Será atribuída a nota máxima de 10,0 (dez) ao Currículo Resumido do(a) candidato(a) que

obtiver a maior pontuação, conforme o modelo em anexo (Anexo IV). A nota dos(as) demais

candidatos(as) será uma fração da nota máxima, proporcional à máxima pontuação obtida.

5.3.5. Serão eliminados(as) do processo seletivo os(as) candidatos(as) que não enviarem a

documentação comprobatória da suficiência em língua inglesa, conforme o item 5.3.1. deste edital

ou obtiverem nota abaixo de 6,0 (seis) na Prova de Conhecimentos Específicos (PCE) em

Biodiversidade Animal.

5.4. O processo de seleção do nível de Doutorado contará com as seguintes etapas:

5.4.1. Pr imeira etapa: comprovação de suficiência em língua inglesa (etapa eliminatória). Não

haverá aplicação de prova de suficiência de língua inglesa. O(a) candidato(a) deverá comprovar a

suficiência em língua inglesa através do envio de certificado de suficiência ou proficiência em
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inglês durante a inscrição no processo seletivo (item 4.5). A nota presente no certificado não será

usada para computar a nota da média final do(a) candidato(a).

5.4.1.1. Documentos aceitos para a comprovação de suficiência em inglês: serão aceitos para

comprovação de suficiência em inglês documentos emitidos com data limite a partir de janeiro de

2018, tais como: (i) certificado emitido por Centro de Línguas ou Faculdade de Letras (ou

equivalentes) de Instituições de Ensino Superior (ver lista de instituições sugeridas no Anexo V); (ii)

certificado emitido pelo TOEFL (Paper-based, mínimo 450 pontos; Internet-based Test - IBT,

mínimo 60; InstitutionalTestingProgram- ITP, mínimo 450) ou Cambridge (mínimo 120 pontos) ou

IELTS (mínimo 4,5) ou TEAP (mínimo de 50).

5.4.1.2. Documentos não aceitos para a comprovação de suficiência em inglês: certificado

emitido pelo sítio eletrônico https://www.efset.org/pt/english-certificate/ não será aceito como

comprobatório de suficiência em língua inglesa por não atender os requisitos mínimos exigidos.

Além disso, certificados de cursos de inglês, disciplinas de línguas estrangeiras, provas aplicadas

em processos seletivos, provas de nível, inglês instrumental e similar não serão aceitos como

comprovação de suficiência em inglês.

5.4.1.3. Sobre o envio da documentação comprobatór ia: O certificado de comprovação de

suficiência em língua inglesa deverá ser enviado em formato pdf durante a inscrição no processo

seletivo (item 4.5).

5.4.1.4. Or ientações para estrangeiros(as): candidatos(as) estrangeiros(as) que não têm o

português como a língua nativa deverão comprovar suficiência em língua portuguesa, por meio de

certificação emitida por instituição oficial de ensino de língua portuguesa (p.ex. CELPE-BRAS,

disponível no sítio https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-

educacionais/celpe-bras). A nota presente no certificado não será usada para computar a nota da

média final do(a) candidato(a). Serão considerados aprovados os(as) candidatos(as) com nota

mínima de 2,0 – intermediário no exame CELPE-BRAS. O certificado comprobatório de suficiência

em língua portuguesa deverá ser enviado em formato pdf no momento da inscrição no processo

seletivo (item 4.5).

5.4.1.5. Candidatos(as) estrangeiros(as) cuja língua materna seja o inglês estarão dispensados(as) do

envio da certificação de suficiência em inglês, que será contabilizada para efeito de comprovação de
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suficiência, devendo, entretanto, comprovar a suficiência em língua portuguesa, conforme

estabelecido no item 5.4.1.4.

5.4.2. Segunda etapa: Classificatória e Eliminatória. Consiste em prova de conhecimentos

específicos em Biodiversidade Animal (PCE).

5.4.2.1. A prova será composta pelos temas relacionados aos 3 (três) artigos científicos

disponibilizados no sítio eletrônico do Programa (http://biodiversidadeanimal.icb.ufg.br – acessar a

opção “artigos doutorado 2023”). Os 3 (três) artigos indicados são compostos por 1 (um) artigo de

cada linha de pesquisa do PPGBAN de acordo com o item 1.2 deste edital. É importante ressaltar

que as questões da prova não serão baseadas necessariamente apenas nesses três artigos, mas sim na

teoria abordada e/ou métodos e delineamentos estatísticos dos tópicos abordados. Os artigos são

norteadores dos temas que serão abordados na prova de conhecimento específico. Portanto, é

recomendado aos(as) candidatos(as) ao Doutorado que aprofundem seus estudos na literatura

específica dos temas relacionados aos artigos científicos buscando fontes bibliográficas adicionais,

de forma a não se restringir apenas à discussão dos artigos indicados.

5.4.2.2. A prova de conhecimentos específicos em Biodiversidade Animal contará com 1 (uma)

questão para cada linha de pesquisa do Programa (totalizando três questões), onde será avaliado o

conhecimento básico nos tópicos associados aos artigos indicados. Além disso, a prova contará com

uma quarta questão relacionada à elaboração de uma proposta sintética de um pré-projeto de

pesquisa, com base nos temas, metodologia ou mesmo nas teorias expostas nos artigos indicados. O

pré-projeto deverá conter: título, área temática, justificativa, objetivos, fundamentação com base

nos temas, metodologia ou mesmo nas teorias expostas nos artigos indicados, metodologia, e

cronograma de execução. O pré-projeto não deverá apresentar identificação de autoria.

5.4.2.2.1 Os artigos podem ser acessados no sítio eletrônico http://biodiversidadeanimal.icb.ufg.br.

5.4.2.2.2 A prova de doutorado terá duração de 3 (três) horas.

5.4.2.3 As questões da prova de conhecimentos específicos poderão ser redigidas também em inglês

e/ou espanhol caso existam candidatos(as) estrangeiros(as) participando do processo seletivo.

Solicitar realização da prova de conhecimentos específicos em inglês ou espanhol por meio do

envio de um e-mail para posbiodan.icb@ufg.br até às 16 horas do dia 05 de fevereiro de 2023.

http://biodiversidadeanimal.icb.ufg.br
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5.4.2.4. À prova de conhecimento específico para o doutorado será atribuída uma nota entre 0 (zero)

e 10 (dez). Critérios para avaliação da prova escrita: i. clareza e coerência do texto; ii. adequação

em relação à bibliografia constante no presente edital (Item 8); iii. atendimento das questões

apresentadas, iv. abordagem interdisciplinar da resposta às questões apresentadas. Ao item i será

atribuído valor de 0 (zero) a 2 (dois); ao item ii valor de 0 (zero) a 3 (três); ao item iii valor de 0

(zero) a 3 (três); e ao item iv valor de 0 (zero) a 2 (dois). O(A) candidato(a) receberá no final dessa

avaliação, uma nota de 0 (zero) a 10 (dez).

5.4.2.5. Somente serão considerados(as) aprovados(as), os(as) candidatos(as) que obtiverem nota

igual ou superior a 6,0 (seis). Candidatos(as) eliminados(as) nessa fase não participarão da etapa de

avaliação de currículo.

5.4.3. Terceira etapa: análise do Currículo Resumido, de caráter classificatório, conforme modelo

(Anexo IV).

5.4.3.1. Será atribuída a nota máxima de 10,0 (dez) ao Currículo Resumido do(a) candidato(a) que

obtiver a maior pontuação, conforme o modelo em anexo (Anexo IV). A nota dos(as) demais

candidatos(as) será uma fração da nota máxima, proporcional à máxima pontuação obtida.

5.4.4. Serão eliminados(as) do processo seletivo os(as) candidatos(as) que não enviarem a

documentação comprobatória da suficiência em língua inglesa, conforme os itens 5.4.1. deste edital

ou obtiverem nota abaixo de 6,0 (seis) na Prova de Conhecimentos Específicos (PCE) em

Biodiversidade Animal.

5.5. Para efeito de classificação, será considerada a média final (MF) dos(as) candidatos(as)

aprovados(as) nas etapas anteriores, que será calculada por meio da nota obtida na PCE, com peso

oito (8) para o Mestrado e peso sete (7) para o Doutorado, e do Currículo Resumido (CR), com peso

dois (2) para o Mestrado e peso três (3) para o Doutorado:

Para o Mestrado: MF = (PCE× 0,8) + (CR × 0,2)

Para o Doutorado: MF = (PCE× 0,7) + (CR × 0,3)
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5.6. Os(as) candidatos(as) serão classificados(as) de acordo com a Média Final (MF, item 5.7), até

a segunda casa decimal, para fins de preenchimento das vagas no processo seletivo. Serão

considerados(as) aprovados(as) os(as) candidatos(as) classificados (as) que estiverem no limite das

vagas ofertadas. Em caso de empate na MF, a classificação será feita de acordo com a maior nota,

até a segunda casa decimal, na seguinte ordem: (1) Prova de Conhecimentos Específicos em

Biodiversidade Animal e (2) Currículo Resumido. Em caso de persistência de empate, a

classificação será feita de acordo com a idade, privilegiando-se os mais velhos(as). Serão

aprovados(as) no processo seletivo os(as) candidatos(as) classificados(as) dentro do limite das

vagas oferecidas.

5.7. Nos resultados preliminar e final do Processo Seletivo serão indicados quais foram os(as)

candidatos(as) autodeclarados(as) PPI e quais foram selecionados(as) pelo sistema de cotas.

6. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO

6.1. O processo seletivo para o Mestrado e o Doutorado obedecerá ao seguinte cronograma:

Atividade Data e horár io

Publicação do Edital Nº 04/2022. 08/12/2022

Prazo para impugnação do edital. 12/12/2022

Resultado das solicitações de impugnação do edital. 14/12/2022

Período de inscrições. 14/12/2022 a 05/02/2023

Resultado preliminar da homologação das inscrições. 08/02/2023

Prazo final para interposição de recurso contra a
homologação das inscrições.

10/02/2023

Resultado final da homologação das inscrições. 13/02/2023

Publicação dos componentes da Banca Examinadora. 14/02/2023

Prazo final para interposição de recurso contra a Banca
Examinadora.

16/02/2023

Resultado final da composição da Banca Examinadora. 17/02/2023

Realização da Prova Escrita de Conhecimentos Específicos
em Biodiversidade Animal.

24/02/2023, às 8h (local a
definir)

Resultado Preliminar da Prova Escrita de Conhecimentos
Específicos em Biodiversidade Animal, da Análise de

06/03/2023
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Currículo e do Processo Seletivo.

Prazo Final para interposição de recurso contra o resultado
das Provas, da Análise de Currículo e do Processo Seletivo.

08/03/2023

Resultado Final das Provas e do Processo Seletivo. 09/03/2023

6.2. O resultado final será divulgado dia 09 de março de 2023, no sítio eletrônico do PPG

(www.biodiversidadeanimal.icb.ufg.br).

6.3. O resultado da seleção não será informado por telefone.

6.4. Após a publicação do resultado preliminar do Processo Seletivo, os(as) candidatos(as) terão

48h para protocolar recurso. O recurso deve ser solicitado via e-mail para o endereço

posbiodan.icb@ufg.br . O direito de recurso é acompanhado pelo direito de vista, que deve

acompanhada por um membro da Comissão de Seleção e/ou um(a) docente credenciado(a) ao

Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal.

6.5. A matrícula dos(as) candidatos(as) aprovados(as) será condicionada a apresentação das cópias

originais de toda a documentação solicitada na inscrição da candidatura, incluindo o certificado

comprobatório de proficiência em língua inglesa ou portuguesa no caso de alunos(as)

estrangeiros(as), para a Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal no

ato da matrícula.

6.6. O cronograma e os procedimentos para a matrícula serão divulgados no sítio eletrônico do PPG

(https://biodiversidadeanimal.icb.ufg.br).

7. CONTEÚDO DA PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

7.1. O programa da prova de conhecimento específico em Biodiversidade Animal nível Mestrado

consistirá de:

a) Linha de Pesquisa: Histór ia Natural, Compor tamento e Sistemática de ver tebrados e

inver tebrados

Tópicos:



16

● características gerais, origem e evolução de Metazoa com ênfase: (i) evolução do

plano básico corporal em Metazoa (Eumetazoa, Bilateria, Protostomia, Spiralia, Ecdysozoa,

Deuterostomia, Chordata, Vertebrata, Tetrapoda, Amniota); (ii) sistemática e características

diagnósticas, biológicas, fisiológicas e comportamentais das linhagens evolutivas Porifera, Cnidaria,

Platyhelminthes, Annelida, Mollusca, Nematoda, Arthropoda (táxons Chelicerata, Myriapoda,

Crustacea e Hexapoda), Echinodermata e Chordata (táxons Chondrichthyes, Osteichthyes,

Lissamphibia, Sauropsida e Synapsida).

b) Linha de Pesquisa: Morfologia e Fisiologia Animal

Tópicos:

● morfologia e fisiologia dos vertebrados, com ênfase na: (i) biologia do sistema reprodutor do

macho e fêmea; biologia do sistema digestório; biologia do sistema respiratório; biologia do sistema

circulatório; biologia do sistema excretor; biologia do sistema nervoso.

c) Linha de Pesquisa: Conservação e Manejo da Fauna

Tópicos:

● biologia da conservação com ênfase: (i) padrões de diversidade biológica; (ii) ameaças à

biodiversidade; (iii) planejamento de conservação; (iv) conceitos de espécie e conservação da

biodiversidade; (v) serviços ecossistêmicos.

8. PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

8.1. Seguem recomendações bibliográficas, que podem servir de apoio e preparação para a

realização da Prova de Conhecimento Específico em Biodiversidade Animal. Essa bibliografia deve

ser tomada como uma orientação geral, não excluindo outras leituras:

a) Linha de Pesquisa: Histór ia Natural, Compor tamento e Sistemática de ver tebrados e

inver tebrados

Alcock J (2011) Comportamento animal: uma abordagem evolutiva. Artmed.

Brusca RC, Moore W, Shuster SM (2016) Invertebrates. Third edition. Sinauer Associates.

Hickman CP, Roberts LS, Keen SL, Eisenhour DJ, Larson A, Anson H (2022) Princípios Integrados

de Zoologia. Guanabara Koogan.

Krebs JR, Davies NB (1983) Introdução à ecologia comportamental. Atheneu.
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Liem KF, Bemis WE, Walker WF, Grande L (2012) Anatomia funcional dos vertebrados: uma

perspectiva evolutiva. Cengage Learning.

Moore J (2003) Uma introdução aos invertebrados. Livraria Santos Editora.

Pough FH, Janis CM, Heiser JB (2005) A Vida dos Vertebrados. Editora Atheneu.

Ruppert EE, Fox RS, Barnes RD (2005) Zoologia dos invertebrados: uma abordagem funcional-

evolutiva. Roca.

b) Linha de Pesquisa: Morfologia e Fisiologia Animal

Alberts B, Bray D, Hopkin, KP (2017) Fundamentos de Biologia Celular. Editora Artmed.

Hildebrand M (2006) Análise da Estrutura dos Vertebrados. Editora Atheneu.

Moyes CD, Schulte P, Klein AB (2010) Princípios de Fisiologia Animal. Editora Artes Médicas.

Pough FH, Janis CM, Heiser JB (2005) A Vida dos Vertebrados. Editora Atheneu.

Junqueira LCU, Carneiro J, Abrahamsohn P, (autor-coord.) (2018). Histologia Básica:

texto e atlas. Editora Guanabara Koogan.

Richard W. H, Gordon A. W., Margareth A (2012) Fisiologia Animal. Editora Artmed.

Randall D, Burggren W, Kathleen F (2011) Fisiologia Animal. Editora Guanabara Koogan

c) Linha de Pesquisa: Conservação e Manejo da Fauna

Groom MJ, Meffe MK, Carroll CR (2005) Principles of conservation biology. Sinauer Associates.

Hunter M.L, Gibbs J.P. (2006).Fundamentals of conservation biology. Wiley-Blackwell.

Primack RB (2010) Essentials of conservation biology. Sinauer Associates.

Primack RB (2012) A primer of conservation biology. Sinauer Associates.

Primack RB, Rodrigues E (2001) Biologia da conservação. Londrina: Editora Vida.

Primack RB, Sher A (2016) An introduction to conservation biology. Sinauer Associates.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

9.1. A inscrição do(a) candidato(a) implicará a aceitação das normas para o processo seletivo

contidas neste Edital.

9.2. É de responsabilidade do(a) candidato(a), 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.
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9.3. Acarretará a eliminação do(a) candidato(a) do processo seletivo, sem prejuízo das sanções

penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla de quaisquer das normas definidas neste edital, bem

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

mesmo realização de plágio durante a prova de conhecimentos específicos. Ferramentas de detecção

de plágio serão utilizadas durante o processo de correção das provas.

9.4. O não comparecimento do(a) candidato(a) (e atrasos superiores a 10 minutos, contados a partir

do horário divulgado para realização das provas, segundo o horário oficial de Brasília) resultará em

sua eliminação do processo seletivo.

9.5. As despesas decorrentes da participação em todos os procedimentos do processo seletivo de

que trata este edital são de responsabilidade do(a) candidato(a), não tendo o Programa de Pós-

Graduação obrigação de fornecer alojamento, alimentação, transporte ou ressarcir quaisquer

despesas aos(às) candidatos(as).

9.6. O(A) candidato(a) deverá informar quaisquer alterações de seu endereço (residencial e

eletrônico) e telefone para o e-mail posbiodan.icb@ufg.br, enquanto estiver participando do

processo de seleção.

9.7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como alterações

em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de avaliação nas provas do

processo seletivo.

9.8. O Programa não se compromete a conceder bolsas de estudo para os(as) candidatos(as)

selecionados(as). O número de bolsas disponíveis depende das concessões anuais das agências de

fomento e do fluxo dos(as) discentes no Programa. A divulgação com a reclassificação para bolsas

será realizada posteriormente à matrícula dos(as) novos(as) ingressantes com prazo a ser

estabelecido pela Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente do Programa.

9.9. Os recursos ao processo de seleção deverão ser protocolados (pelo[a] candidato[a] ou seu[sua]

representante legal) por e-mail direcionado ao endereço posbiodan.icb@ufg.br no prazo de 48 horas,

contadas em dias úteis, a partir do horário de divulgação do resultado final no sítio eletrônico do

Programa (http://biodiversidadeanimal.icb.ufg.br).
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9.10. Todos(as) os(as) candidatos(as) terão acesso aos documentos referentes ao Processo Seletivo

dentro do prazo de recurso, os quais estarão disponíveis via solicitação para o e-mail

posbiodan.icb@ufg.br.

9.11. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenadoria do Programa de Pós-

Graduação em Biodiversidade Animal/ICB/UFG.

Edital aprovado pela Coordenadoria de Pós-Graduação do PPGBAN em 6 de dezembro de 2022

Edital aprovado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação/UFG em 21 de novembro de 2022. Retificação

do edital aprovada pela Coordenadoria de Pós-Graduação do PPGBAN (ad referendum) em 26 de

janeiro de 2023.

Goiânia, 26 de janeiro de 2023.

Prof. Dr. Rogério Pereira Bastos

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal/ICB/UFG

Ciente: Prof. Dr. Gustavo Rodrigues Pedrino

Diretor do ICB


