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ALUNO REGULAR 
 

SELEÇÃO 2015.1 PARA O MESTRADO ACADÊMICO EM ECOLOGIA E 

BIOMONITORAMENTO E DOUTORADO EM ECOLOGIA 

 

Mestrado Acadêmico: Vinte (20) vagas para brasileiros e cinco (05) vagas para 

estrangeiros 

 

Doutorado: Doze (12) vagas para brasileiros e duas (02) vagas para 

estrangeiros. 

 

 

 
Período de inscrições: 21 de outubro de 2014 a 09 de janeiro de 2015. Os resultados dos 

enquadramento serão divulgados no dia 20 de janeiro. 

 

A prova de conhecimento específico ira ocorrer no dia 29 de janeiro e a de inglês ira ocorrer no dia 

30 de janeiro, os resultados de ambas as provas serão divulgados no dia 02 de fevereiro as 8:00.  

 

As provas orais irão iniciar-se a partir do dia 04 de fevereiro as 14:00  

 

Constituem requisitos básicos para inscrição: 

a) cópia do diploma ou certificado de conclusão do curso de Graduação Plena, em nível superior, 

para o nível Mestrado, e diploma ou certificado de Mestre, para o nível Doutorado, devidamente 

autenticados, ou contra apresentação dos originais; 

 

b) histórico escolar de graduação para candidatos a seleção para o Mestrado Acadêmico; 

 

c) histórico escolar de graduação e de pós-graduação (stricto sensu) para candidatos a seleção para 

o Doutorado; 

 

d) Curriculum vitae impresso em versão completa a partir da Plataforma Lattes-CNPq, com 

documentos comprobatórios. Para inscrição no doutorado é obrigatório ter publicação ou 

comprovante de aceite de publicação de, no mínimo, um artigo em periódico científico indexado 

com corpo editorial; 

 

e) cópias dos documentos de identidade (carteira de identidade, CPF, título de eleitor e, para 

candidatos do sexo masculino, certificado de reservista); 

 

f) formulário de inscrição do mestrado ou do doutorado preenchido, com a assinatura de um 

professor credenciado ao Programa, que confirma que o mesmo atuará como orientador. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Z6xqv3qeWBtanK_1CX51n1LG5--7v43oQsza9TZZJwI/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1IBcA6OvNkvjFKNUcBTKqFr_ubqDioY7HhiGoK9cp8Ik/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


g) duas fotografias 3x4 do candidato (pode ser digitalizada) e 

 

h) comprovantes de pagamento da taxa de inscrição da prova de inglês (entre na aba “Proficiencia 

Ecologia”). 

 

i) Os candidatos ao doutorado, que tiverem carta de aceite de co-orientador de instituição no 

exterior, para fins de doutorado sanduiche, deverão apresentar as mesmas na prova oral.  

 

Art. 16º. O acesso às salas das provas de conhecimento específico e de inglês será permitido no 

máximo até 30 minutos após o início das mesmas e nenhum aluno poderá se ausentar da sala de 

exame antes de decorridos 50 minutos. 

 

Art. 17º- O projeto de dissertação (Mestrado Acadêmico) ou tese (Doutorado) deve ser apresentado 

em formulário específico à secretaria do Programa, nos prazos divulgados no calendário da 

seleção. A comissão de seleção avaliará o enquadramento do projeto nas linhas de pesquisa do 

Programa, divulgando os resultados até o dia 20 de janeiro de 2015. Recursos serão recebidos pela 

secretaria até o dia 22 de janeiro, as 18:00 e o resultado dos recursos será divulgado até o dia 23 de 

janeiro. 

 

O recebimento e análise dos recursos será realizado por um docente credenciado, definido pelo 

colegiado e externo a comissão de seleção. 

 

Art. 18º A prova de inglês, na seleção para os Mestrados Acadêmico e Profissional e para o 

Doutorado, será realizada com base em texto da área de conhecimento e terá por objetivo avaliar a 

capacidade do candidato em acompanhar as atividades de leitura do curso. 

Art. 19º A prova de conhecimento específico, para os exames de ingresso no Mestrado Academio e 

Doutorado, será realizada com base em textos da área de Ecologia indicados na homepage do 

Programa. Os candidatos terão conhecimento destes textos até o dia 01 de dezembro de 2014. A 

prova constará de questões objetivas e discursivas. Serão avaliados o domínio de conceitos e 

teorias específicos e a capacidade de argumentação científica (de estabelecer relações, 

generalizações, etc.. Também será pontuada a capacidade de redação (correção, clareza e síntese) 

Recursos sobre o resultado das provas de conhecimento e inglês poderão ser apresentados por 

escrito até dia 04 de fevereiro as 8:00 no colegiado do Programa. Os resultados dos recursos serão 

divulgados até as 12:00 do dia 04 de fevereiro 

 

Parágrafo único. Os candidatos que obtiverem nota inferior a 6,0 (seis) na prova de conhecimento 

específico e / ou nota inferior a 6,0 (seis) na prova de inglês serão reprovados e não se submeterão 

às provas orais. 

 

Art. 20º O curriculum vitae dos candidatos ao Mestrado Acadêmico e Doutorado será avaliado de 

acordo com tabela de pontuação, pré-definida pela Comissão de Seleção e aprovada pelo 

Colegiado, sendo específica para cada nível do curso. A pontuação se restringirá aos itens 

adequadamente documentados. No caso de experiência profissional em ensino ou na área técnica 

serão aceitas cópias da carteira de trabalho ou declarações emitidas pela empresa contratante. 

http://www.fundacaoadm.org.br/cursos.html
http://www.fundacaoadm.org.br/cursos.html


Os baremas para pontuação do curricullum dos candidatos encontram-se ao final deste 

edital. 

 

Art. 21º A prova oral sobre o projeto pesquisa será realizada, simultaneamente, por pelo menos 

dois (mestrado) ou três (doutorado) professores da Comissão de Seleção, exceto pelo potencial 

orientador quando o mesmo fizer parte da comissão de seleção. 

§ 1º - Na seleção para o Mestrado Acadêmico, a prova oral versará sobre o tema do projeto, cujo 

nível de conhecimento do aluno será avaliado pela precisão das respostas e capacidade de 

argumentação.  

§ 2º - Na seleção para doutorado, a prova oral constará de apresentação de projeto de pesquisa em 

15 minutos, seguida de argüição sobre a fundamentação teórica e metodologia. 

Art. 22º Serão considerados aprovados para os cursos de Mestrado Acadêmico e Doutorado os 

candidatos que atingirem a média final igual ou superior a 7,0 (sete). 

Art. 23º O preenchimento das vagas dar-se-á mediante a ordem de classificação dos candidatos 

aprovados com base na média final obtida. 

 

A comissão de seleção, definida pelo colegiado do programa, será composta pelos professores Dr. 

Francisco Barros, Dr. Pedro Rocha, Dr Hilton Japyassu e Dr. Gilson Correa. Os candidatos poderão 

interpor recursos para impugnar a banca até o dia 03 de novembro de 2014 às 13:00 no colegiado 

do Programa. Os orientadores que por ventura fizerem parte da comissão de seleção não atribuirão 

notas a seus potenciais orientados, assim como não atribuirão notas a candidatos que tenham tido 

algum vínculo anterior de orientação ou co-rientação de qualquer natureza e participação em 

publicações ou trabalhos conjuntos. 

 
Os gabaritos das prova de conhecimento específico e de inglês serão divulgados no dia seguinte à 

realização das provas. 

 
 

 

SELEÇÃO PARA O MESTRADO ACADÊMICO EM ECOLOGIA E 

BIOMONITORAMENTO 
 

De acordo com Art. 14º do Regimento 

A seleção para o curso de Mestrado Acadêmico constará de: a) enquadramento do Projeto de 

Dissertação nas linhas de pesquisa do Programa (eliminatório); b) prova de inglês sobre texto da 

área de conhecimento (eliminatório e classificatório, peso 2); c) prova de conhecimento específico 

(eliminatório e classificatório, peso 4); d) análise de Curriculum vitae e Histórico escolar 

(classificatório, peso 1); e) prova oral sobre o Projeto de Dissertação (classificatória, peso 1); 

Para a seleção de Mestrado Acadêmico, serão considerados os seguintes critérios de desempate, 

nesta ordem: 1º nota na prova específica; 2º nota da prova de inglês; 3º nota da prova oral sobre o 

tema da dissertação. 

 

SELEÇÃO PARA O DOUTORADO EM ECOLOGIA 
 



De acordo com Art. 15º do Regimento 

A seleção para o curso de Doutorado constará de: a) enquadramento do Projeto de tese nas linhas 

de pesquisa do Programa (eliminatório); b) publicação ou comprovante de aceite de publicação de, 

no mínimo, um artigo em periódico científico indexado com corpo editorial (eliminatório); c) 

prova de inglês sobre texto da área de conhecimento (eliminatório); d) prova de conhecimento 

específico (eliminatório); e) análise de Curriculum vitae e Histórico escolar (eliminatório e 

classificatório, peso 2); f) prova oral, com ênfase no embasamento teórico e metodológico do 

Projeto de Tese (eliminatória e classificatória, peso 3). 

Parágrafo único. Candidatos que concluíram o Curso de Mestrado na área de ecologia no país, no 

máximo há três anos, estarão dispensados da prova escrita de conhecimento específico e da prova 

escrita de inglês no processo de seleção para doutorado. 

Para a seleção de Doutorado, serão considerados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 

1º nota da prova oral sobre o projeto de tese; 2º nota do currículo vitae. 

 

 

 

Baremas para análises do Curriculum e prova oral  

 

Barema C. vitae Mestrado 

 

A pontuação do C. vitae se restringirá aos itens adequadamente documentados. A 

pontuação máxima para o C. vitae é de 10 pontos. Os pontos dos sub-itens são 

computados até atingir o máximo fixado para cada item (e/ou sub-item). 

 

1. Graduação (7,0 pontos) 

 

Graduação em Ciências Biológicas/Ecologia ou outras    

áreas......................................................................7,00 

 

2. Produção Científica (máximo 3,0 pontos) 

 

Trabalho completo publicado ou aceito para 

publicação.........................................................1,00 (por artigo) 

 

3.  Apresentação de trabalhos em congressos (máximo 1,5 pontos) 

 

Apresentação de, pelo menos, 01 trabalho em congressos 

.....................................................0,5 (pontos por trabalho) 

 

 

 



 

Barema C. vitae Doutorado 

A pontuação do C. vitae se restringirá aos itens adequadamente documentados. A 

pontuação máxima para o C. vitae é de 10 pontos. Os pontos dos sub-itens são 

computados até atingir o máximo fixado para cada item (e/ou sub-item). 

 

 

1. Pós-Graduação (7,0 pontos) 

 

Mestrado acadêmico/profissional em Ciências Biológicas/Ecologia ou outras   

áreas ......................................................................7,00 

 

2. Produção Científica (máximo 3,0 pontos) 

 

2.1. Trabalho completo publicado ou aceito para publicação em revista 

científica indexada .........................................................1,50  

 

2.2. Capítulo de livro ou livro publicado.................................1,00  

 

2.3. Artigo de divulgação científica..........................................0,50 

 

 

 

Diretrizes para análise do exame oral de candidatos a mestrado e doutorado para o 

exame de seleção do PPG Ecologia e Biomonitoramento 2015, atendendo aos 

critérios do Regimento Interno do Programa. 

 

Avaliação do domínio do candidato em relação ao seu projeto de pesquisa: 

 

Mestrado:  

 

1. Objetivo do projeto 3 pontos 

2. Escopo geral e relevância do projeto 2 pontos 

3. Noção da metodologia a ser aplicada 

no projeto 

1 ponto 

4. Perspectivas de metas profissionais 1 ponto 

5. Qualidade argumentativa 3 pontos 

Doutorado:  

 

1. Objetivo do projeto 2 pontos 

2. Fundamentação teórica 3 pontos 

3. Delineamento (coleta e análise de 2 pontos 



dados) 

4. Qualidade argumentativa 2 pontos 

5. Planejamento temporal 1 ponto 

6. Objetivo do projeto 2 pontos 


