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EDITAL PROPPG 23/2015 

 

 A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) da Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido - UFERSA, no uso de suas atribuições regimentais, torna público o processo seletivo de 

discentes para o Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação (PPEC) em nível de 

MESTRADO, segundo normas deste Edital. 

 

1. DOS REQUISITOS E VAGAS OFERECIDAS 

 

1.1. Serão oferecidas 15 (quinze) vagas para Mestrado, conforme distribuição abaixo: 

a. 13 vagas para candidato(a)s sem vínculo empregatício ou com afastamento integral das 

atividades profissionais para se dedicar integralmente ao PPEC; 

b. 02 vagas para candidato(a) com vínculo empregatício com a UFERSA, atendendo a Resolução 

CONSUNI/UFERSA nº 007/2015, de 23 de setembro de 2015. 

 

1.2. No formulário de inscrição o(a) candidato(a) deverá indicar em qual das duas categorias referidas 

no item anterior deseja concorrer a uma vaga no PPEC.  

 

1.3. As vagas serão disponibilizadas dentre os orientadores listados no Anexo I deste edital. 

 

1.4. As vagas referidas no item 1.1 deste edital são oferecidas de acordo com a disponibilidade de 

orientadores, dentro de cada linha de pesquisa do PPEC. 

 

1.5. Cada candidato (relacionado ao item 1.1a) se inscreverá apenas para um orientador e concorrerá 

apenas com candidatos inscritos para esse mesmo orientador. 

 

1.6. Cada candidato (relacionado ao item 1.1b) se inscreverá apenas para um orientador e concorrerá 

com os demais candidatos com vínculo empregatício da UFERSA.  

 

1.7. Os candidatos aprovados de acordo com o número de vaga(s) destinada(s) pelo orientador com 

quem concorreram neste processo seletivo, serão matriculados no primeiro semestre do ano de 2016, 

segundo o calendário estabelecido pela PROPPG. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 
 

2.1. As inscrições para o processo seletivo serão realizadas entre os dias 09/11/2015 a 08/12/2015. A 

documentação necessária à inscrição deverá ser entregue na Secretaria dos Programas de Pós-

Graduação da UFERSA, pessoalmente ou via correios (SEDEX ou AR). Neste caso, a data limite para 

recebimento da documentação será também considerada dia 08/12/2015. A PROPPG não se 

responsabilizará por correspondência extraviada e não aceitará documentação recebida fora do prazo.  

 

2.2. São exigidos os seguintes documentos para a inscrição: 

 

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado pelo candidato (Anexo II), o qual 

também se encontra disponível em: http://ppgec.ufersa.edu.br/documentos/ (Ficha de Inscrição em 

Precesso Seletivo). Para cumprir o disposto no item 1 deste edital, no formulário de inscrição o 

candidato deverá indicar o nome do orientador para o qual deseja concorrer neste processo seletivo, 

http://ppgec.ufersa.edu.br/documentos/
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dentre aqueles aptos a receberem orientados do PPEC em 2016 conforme o Anexo I deste edital. 

b) Cópia do Diploma universitário ou declaração institucional de conclusão de graduação iminente, 

sendo que neste caso, o candidato, se aprovado, deverá comprovar a conclusão no ato da matrícula; 

c) Histórico escolar da graduação; 

d) Uma foto 3x4 recente; 

e) Currículo atualizado preenchido na Plataforma Lattes do CNPq. Somente as cópias dos documentos 

relacionados com a tabela do Anexo III deste edital devem ser anexadas ao Currículo para fins da 

Prova de Títulos. A disposição dos documentos a serem anexados deve seguir a ordem disposta na 

mesma tabela citada. Para efeitos de pontuação de publicação em periódicos, os candidatos deverão 

anexar cópias das duas primeiras páginas do artigo e a classificação vigente do periódico disponível 

no sítio 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaG

eralPeriodicos.jsf  Evento de classificação: Qualis 2014, Área de avaliação: Biodiversidade, . 

f) Para os cadidatos com vínculo empregatício com a UFERSA, parecer do(a) orientador(a) para o(a) 

qual o(a) candidato(a) está se inscrevendo, conforme o Anexo IV deste edital, se responsabilizando 

pela orientação do(a) candidato(a) em caso de aprovação e classificação. 

i) Documento formal comprovando liberação ou autorização da chefia imediata para prestar a seleção 

para o mestrado, em caso de aprovação, no ato da inscrição, para os candidatos com vínculo 

empregatício. Entretanto, para efetivação da matrícula, o candidato aprovado que possua vínculo 

empregatício deverá apresentar comprovação de liberação ou autorização para cursar o mestrado. 

j) A ausência de quaisquer dos documentos listados no tópico 2.2 deste edital implicará no 

indeferimento do pedido de inscrição do(a) candidato(a), a exceção do documento listado no item “f” . 

i) O endereço para entrega dos documentos exigidos para a inscrição do(a)s candidato(a)s é: 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) 

Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação (PPEC) 

Campus Leste, Prédio da PROPPG, Secretaria dos Cursos de Pós-Graduação. 

Av. Francisco Mota, 572. Bairro Costa e Silva. 

CEP: 59625-900, Mossoró – RN. 

 

Obs.: as inscrições serão homologadas pela comissão de seleção e divulgadas pela PROPPG e/ou pela 

coordenação do PPEC a partir de 10/12/2015. O prazo de recorrência será de três dias úteis a partir 

desta divulgação. 

 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

 O candidato deverá comparecer ao local designado para a Prova de Conhecimentos Específicos 

e para a Prova de Interpretação de Texto em Inglês com antecedência mínima de 30 minutos, munido 

de: 

a) Comprovante de inscrição, 

b) Original de um documento oficial de identidade e que contenha a foto do(a) candidato(a), 

c) Caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

  

O processo seletivo será realizado de acordo com os seguintes critérios: 

 

3.1. Prova de Conhecimentos Específicos: 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
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 De caráter eliminatório, com nota máxima de 10,0 (dez) pontos, constando de questões objeti-

vas sobre Ecologia e Conservação (Anexo V). Esta prova terá duração de quatro horas e será realizada 

a partir das 08h00min do dia 25/01/2016 no auditório da PROPPG, localizado no prédio da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, no Campus Leste da UFERSA (Av. Francisco Mota, n. 572, 

Bairro Costa e Silva, Mossoró – RN). Após este horário (08h00min) não será permitida a entrada de 

qualquer candidato na sala, o que acarretará na eliminação do mesmo do processo seletivo. O candida-

to que obtiver nota inferior a 6,0 (seis) nesta prova será automaticamente eliminado do processo de 

seleção. A lista com os candidatos APROVADOS e REPROVADOS na Prova de Conhecimentos 

Específicos será divulgada nos sites da PROPPG e do PPEC no dia 25/01/2016. 

 

3.2. Prova de Interpretação de Texto em Inglês: 

 Os candidatos aprovados na Prova de Conhecimentos Específicos serão submetidos à Prova de 

Interpretação de Texto em Inglês. Esta prova terá caráter classificatório, constará de questões discur-

sivas com nota variando de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) e será realizada às 08h00min do dia 27/01/2016 no 

auditório da PROPPG, localizado no prédio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, no Campus 

Leste da UFERSA (Av. Francisco Mota, n. 572, Bairro Costa e Silva, Mossoró – RN). Após este horá-

rio (08h00min) não será permitida a entrada de qualquer candidato na sala, o que acarretará na elimi-

nação do processo seletivo.  A prova terá a duração de quatro horas e tem como objetivo avaliar a ca-

pacidade do candidato para ler e interpretar texto técnico em inglês, sendo permitida a utilização de 

dicionário convencional de inglês-português (impresso) do próprio candidato. Fica proibido o empres-

timo de dicionários entre os candidatos. A lista com as notas dos candidatos será divulgada nos sites 

da PROPPG e do PPEC 

 

3.3. Prova de Títulos: 

 A Prova de Títulos, de caráter classificatório, será realizada e avaliada conforme os critérios e 

pontuações estabelecidos no Anexo III deste edital. Cada candidato ficará responsável por preencher 

a tabela do Anexo III com suas pontuações e indicar os números de seus respectivos documentos 

comprobatórios entregues no ato da inscrição, para que sejam conferidos. 

 

3.4. Pesos e Nota: 

 As notas das provas terão os seguintes pesos: (i) Conhecimentos Específicos: peso 4; (ii) Inter-

pretação de Texto em Inglês: peso 2; (iii) Prova de Títulos: peso 3. A nota final será utilizada para 

elaboração da lista de candidatos aprovados para cada orientador, ordenada por ordem decrescente de 

pontuação. 

 

3.5. Classificação Final: 

 Para cada orientador, será(ão) classificado(s) o(s) candidato(s) de maior nota final (item 3.4), 

respeitando o número de vagas disponibilizadas para cada orientador (Anexo I). 

a) A classificação dos candidatos será feita obedecendo à ordem decrescente das médias final obtidas 

pelos candidatos para as vagas mencionadas no item 1.1. 

c) Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios de desempate, por ordem de priorida-

de: (i) nota da Prova de Conhecimentos Específicos, (ii) nota da Prova de Títulos, (iii) nota da Prova 

de Interpretação de Texto em Inglês. Permanecendo o empate, os critérios de desempate serão (i) o 

maior tempo de formação na graduação e (ii) maior Índice de Rendimento Acadêmico. No caso dos 

servidores que concorrem às vagas da UFERSA, persistindo o empate os critérios serão: (i) maior 

tempo de serviço na Instituição e (ii) maior tempo de formação na graduação. 
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3.6. Divulgação do Resultado: 

 A divulgação do Resultado Final com os nomes dos candidatos aprovados e classificados para 

cada orientador e os respectivos candidatos suplentes, todos ordenados em ordem decrescente da nota 

final obtida no processo de seleção, será divulgada até o dia 28/01/2016 nos sites da PROPPG e do 

PPEC. O prazo de recorrência será de três dias úteis a partir desta divulgação. 

 

4. BOLSA DE ESTUDOS 

 

 A concessão de bolsa de estudos ao candidato aprovado está sujeita a disponibilidade dos 

recursos dos órgãos financiadores: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte (FAPERN) e através de projetos de docentes 

do Programa. A aceitação do candidato não implica, entretanto, em compromisso de concessão de 

bolsa. Haverá um edital específico para a seleção dos bolsistas do PPEC.  

 

5. ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) 

BR 110, km 47, Caixa Postal 137, Mossoró/RN, CEP 59625-900 

Fone: (84) 3317-8313  e-mail: secpos@ufersa.edu.br 

Site do Mestrado em Ecologia: http://ppgec.ufersa.edu.br/ 

 

 

 

Mossoró (RN), 26 de outubro de 2015. 

 

 

 

 

Prof. Rui Sales Júnior 

Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

 José Luís Costa Novaes 

Coordenador do PPEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ppgec.ufersa.edu.br/
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ANEXO I 

 

NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NO PPEC, DEACORDO COM A 

DISPONIBILIDADE DE ORIENTADORES NAS RESPECTIVAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 

   
ORIENTADORES LINHA DE PESQUISA VAGAS 

Antonio Fernando Monteiro 

Camargo 

(antoniofmcamargo@gmail.com) 

Ecologia e Conservação de Ecossistemas Aquáticos 1 

Cecília Calabuig                  (ce-

cicalabuig@ufersa.edu.br) 
Ecologia e Conservação de Ecossistemas Terrestres 1 

Cristina Baldauf               (cris-

baldauf@ufersa.edu.br) 
Ecologia e Conservação de Ecossistemas Terrestres 3 

Dirk Koedan 

(dirk.koedam@ufersa.edu.br) 
Ecologia e Conservação de Ecossistemas Terrestres 1 

Gustavo Henrique G. Silva (gus-

tavo@ufersa.edu.br) 
Ecologia e Conservação de Ecossistemas Aquáticos 1 

Humberto Hazin  

(hghazin@hotmail.com) 
Ecologia e Conservação de Ecossistemas Aquáticos 1 

José Luís Costa Novaes               

(novaes@ufersa.edu.br) 
Ecologia e Conservação de Ecossistemas Aquáticos 1 

Kleberson Porpino             (kle-

porpino@yahoo.com.br) 
Ecologia e Conservação de Ecossistemas Terrestres 1 

Leonardo Fernandes França 

(franca_lf@ufersa.edu.br) 
Ecologia e Conservação de Ecossistemas Terrestres  2 

Rodrigo Fernades (rfernandes 

(rfernandes@ufersa.edu.br) 
 Ecologia e Conservação de Ecossistemas Aquáticos 1 
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ANEXO II 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO 

NÍVEL DE ENSINO: MESTRADO 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO DE DISCENTES 

 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome: 

Foto 3 x 4 

(recente) 

Pai: 

Mãe: 

Nascimento: ________/_________/_________ CPF:   

Naturalidade: UF: 

RG: Órgão Emissor: 
Data de emissão: 
________/________/_________ 

 

2. ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA 

Logradouro: Bairro: 

CEP: Município: UF: 

FONES: E-mail: 

 

3. FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Graduação 

Nome do Curso: 

Instituição: 

Média Geral (Histórico): Município: UF: 

Início (mm/aa): Término (mm/aa): 

Pós-Graduação 

Nome do Curso: 

Instituição: 

Média Geral (Histórico): Município: UF: 

Início (mm/aa): Término (mm/aa): 

Pós-Graduação 

Nome do Curso: 

Instituição: 

Média Geral (Histórico): Município: UF: 

Início (mm/aa): Término (mm/aa): 
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4. ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
(Indique, começando pela mais recente ou atual, suas três últimas atividades profissionais remuneradas) 

Instituição 
Período Tipo de atividade 

(Docência, pesquisa, 
extensão, outras) 

Desde 
(mm/aa) 

Até 
(mm/aa) 

    

    

    

Endereço Profissional: 

 

CEP: Município: UF: 

FONES: E-mail: 

 
 

5. NOME DA SUBLINHA DE PESQUISA PARA A QUAL DESEJA 
CONCORRER A UMA VAGA NO PPEC 

(Indicar apenas uma sublinha de pesquisa, conforme o estabelecido neste edital) 

(      ) 

 

Ecologia e Conservação de Ecossistemas Aquá-
ticos 

 

(      ) 
Ecologia e Conservação de Ecossistemas 

Terrestres 

 

6. INDICAÇÃO DO ORIENTADOR 
(Indicar apenas um nome dentre aqueles disponíveis no Anexo I deste edital) 

Orientador: 

 

7. TERMO DE CONCORDÂNCIA 
 

Eu,____________________________________________________________________declaro que o preen-
chimento deste formulário é de minha inteira responsabilidade e que estou de acordo com as normas 
e procedimentos estabelecidos neste processo de seleção, de acordo com o Edital PROPPG 
23/2015. 

 
 

Mossoró (RN),              de                                  de              . 
 

 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 

 

 

 

 

 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
Km 47 da BR 110 – C. Postal 137 – Pres. Costa e Silva – Tel.: (0**84)3317-8296  - e.mail: proppg@ufersa.edu.br 

8 

 

 

ANEXO III 

 

PLANILHA DE PONTUAÇÃO DE CURRÍCULOS  

Discente: _____________________________________________________ Data: _________________ 

 

Descrição 
Valor 

unitário 

Nº de 

itens 

Pontos 

obtidos 

Nº do 

docum. 
Documentos Comprobató-

rios 

1. Artigos científicos publicados ou aceitos em periódicos   

1.1.1 Qualis A1 e A2 10,0      Publicados: 

Primeira página do artigo 

 

Aceitos: 

Documento comprobatório 

de aceite e primeira página 

do artigo 

1.1.2 Qualis B1 e B2 8,0      

1.1.3 Qualis B3 e B4 5,0      

1.1.4 Qualis B5 e C 2,0   
 

2. Livros   

2.1 Livros Técnico-Científicos com ISBN 

(máximo de 2)* 
10,0 

  

 Capa e ficha catalográfica do 

livro 

2.2 Capítulo de livro Técnico-Científicos com 

ISBN (máximo de 2)* 
5,0   

 Capa e ficha catalográfica do 

livro. Cópia do capítulo 

3. Outras publicações científicas   

3.1 Autor de trabalho completo publicado em 

congresso ou simpósio científico nacional ou 

internacional  

3,0 
  

 

Copia do resumo publicado, 

acompanhado de identifica-

ção doe vento (exemplo: capa 

dos anais, link da pagina-web 

do evento ou dos anais) 

3.2 Autor de resumo simples ou expandido 

publicado em congresso ou simpósio científi-

co nacional ou internacional 

2,0   

 

3.3 Autor de trabalho completo publicado em 

congresso ou simpósio científico regional ou 

local 

2,0     

 

3.4 Autor de resumo simples ou expandido 

publicado em congresso ou simpósio científi-

co regional ou local 

2,0   

 

 

4. Experiência de formação acadêmico-profissional   

4.1 Apresentação de trabalho em congresso 

ou simpósio científico nacional ou internaci-

onal 

3,0   

 

Certificado de apresentação 

no evento, contendo o nome 

do candidato como apresen-

tador do trabalho 4.2 Apresentação de trabalho em congresso 

ou simpósio científico regional ou local 
2,0   
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4.3 Curso de pós-graduação lato sensu con-

cluído (mínimo de 360 horas) (máximo de 1 

item) 

3,0   

 Diploma ou declaração 

institucional de conclusão de 

curso 

4.4 Experiência de formação profissional na 

área de ecologia e áreas afins 

1,0 por se-

mestre aca-

dêmico** 

  

 Somente estágios extracurri-

culares com documento 

comprobatório emitido por 

professores-coordenadores 

(participação em projetos de 

pesquisa), Pró-reitoras de 

pesquisa e extensão ou em-

presas privadas de consulto-

ria. 

4.5 Bolsista de Iniciação Científica/ Tecnoló-

gica ou de Extensão (PIBIC, PIVI, DTI, 

Equivalentes) 

2,0 por se-

mestre 
    

 
Declaração institucional ou 

do coordenador do projeto no 

caso de Bolsa de Iniciação 

Tecnológica 

4.6 Mini-curso técnico-científico com no 

mínimo 08 horas (máximo de 3) 
0,5   

 Certificado de participação 

com carga horária do curso 

4.7 Monitoria institucional 
1,0 por se-

mestre 
    

 
Declaração institucional 

4.8 Participação em Encontros, Congressos 

ou simpósios científicos nacionais ou interna-

cionais 

1,0   

 

Certificado de participação 

no evento 
4.9 Participação em Encontros, Congressos 

ou simpósios científicos regionais ou locais 
0,5   

 

*Publicações em anais de eventos, mesmo com ISBN, serão consideradas no item autor de trabalho completo em con-

gresso ou simpósio. 

** Períodos inferiores serão pontuados de forma proporcional. 

 

Pontuação Total: _____________________    
 

 

 

IMPORTANTE: Os candidatos deverão preencher a planilha abaixo indicando as pontuações 

obtidas nos itens e a final, bem como o número do documento a que se refere cada pontuação. 

Serão pontuados apenas os itens com documentos comprobatórios. 

 
OBS I. O currículo do candidato deverá ser elaborado de acordo com a Plataforma Lattes do CNPq e acompanhado dos 

documentos comprobatórios.. 
OBS II. Os artigos publicados em revistas deverão ser pontuados de acordo com o Qualis do Comitê de Biodiversidade 

da CAPES. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARECER DE ORIENTAÇÃO 

 
 
 
Eu, Prof(a) Dr(a) ____________________________________________________________________ 

estou de acordo em orientar o(a) candidato(a) ____________________________________________, 

caso este(a) seja aprovado(a) no processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e 

Conservação da UFERSA. 

Assinatura do(a) Professor(a): ________________________________________________________ 

 

Mossoró, ______________________________. 
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