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Processo Seletivo - Turma 2020.1 - PPGECOEVOL

1. ABERTURA

O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação em Exercício da Universidade Estadual de Feira de Santana informa que
estão abertas as inscrições para o Curso de Mestrado em Ecologia e Evolução (PPGECOEVOL/UEFS) a portadores
de Diploma/Certificado de Conclusão de Curso Superior de Duração Plena em Ciências Biológicas e áreas afins.

2. INSCRIÇÃO

As inscrições serão realizadas somente via e-mail (ecoevol.selec@gmail.com), no período de 03/02/2020 a
14/02/2020, em mensagem única, com o nome completo e sem abreviação do respectivo candidato. A documentação
deverá ser enviada em formato (.pdf) e em um único arquivo, incluindo o comprovante pagamento da taxa de R$
50,00 (cinquenta reais), via DEPÓSITO (direto no caixa) ou TRANSFERÊNCIA na Conta Corrente 991.5303,
Agência 38326, Banco do Brasil (NÃO serão aceitos depósitos em ENVELOPES).

Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta, pendente ou com digitalização com resolução menor
que 300dpi ou ilegível. Os processos de inscrições serão analisados e homologados pelo Colegiado do
PPGECOEVOL/UEFS em reunião ordinária até 18 de fevereiro de 2020.

A taxa de inscrição não será devolvida em hipótese alguma.

3. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO

Para a inscrição no processo seletivo do Mestrado em Ecologia e Evolução será exigido cópia dos documentos
abaixo:

1. Ficha de inscrição (Anexo II deste edital) preenchida e assinada pelo candidato e por seu pretenso orientador
(ficha de inscrição, lista de orientadores, linhas de pesquisa e e-mails para contato estão disponíveis na
secretaria do Programa, no site http://www.ecoevol.uefs.br;

2. Curriculum Vitae (no modelo da plataforma Lattes do CNPq) com cópia dos documentos comprobatórios;
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3. Plano de trabalho resumido, contendo os objetivos e/ou hipóteses norteadoras do projeto a ser desenvolvido
(Modelo disponível na secretaria e/ou no site do PPGECOEVOL/UEFS).

4. Diploma ou certificado de conclusão de graduação em Ciências Biológicas, Ecologia, Agronomia ou áreas
afins. Alunos concluintes de cursos de graduação poderão se inscrever desde que apresentem atestado de
conclusão da IES e, em sendo aprovados, deverão apresentar diploma ou certificado de conclusão de curso
na data da matrícula.

5. Histórico escolar da graduação;

6. Documentos Pessoais: Certidão de Nascimento ou Casamento, RG, CPF, Título de Eleitor com comprovante
da última eleição/referendo ou Certidão de Quitação Eleitoral
(www.tse.gov.br/internet/servicos_eleitor/quitacao.htm) e Certificado de Reservista (para candidatos do
sexo masculino até 45 anos).

7. Uma foto 3x4;

8. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

4. NÚMERO DE VAGAS

Para se matricular, o estudante tem que alcançar a pontuação prevista nas provas de seleção (ver Item 6 deste edital)
e o orientador deve possuir vagas disponíveis (Anexo I deste edital). Serão oferecidas no total quinze (15) vagas,
sendo reservada destas uma vaga Institucional. A seleção por orientador seguirá a ordem de classificação geral dos
candidatos aprovados (ver Item 6 deste edital). Candidatos aprovados para orientadores que não possuam vagas
disponíveis não poderão ingressar, a menos que migrem para outro orientador que tenha vaga disponível e que
concorde com a orientação.

A vaga institucional seguirá a disponibilidade de vagas do orientador, e caso não seja preenchida será remanejada
para a outra categoria.

5. PROCESSO DE SELEÇÃO

O processo de seleção para o mestrado constará de:

1. Prova escrita de conhecimentos específicos (eliminatória).

2. Prova para aferição da capacidade de leitura e compreensão de textos em inglês (eliminatória).

3. Análise de Curriculum Vitae (classificatória).

4. Entrevista (classificatória).

As provas e entrevista serão realizadas entre os dias 09 a 16 de março de 2020 nos locais discriminados abaixo.

PROVA ESCRITA DE CONTEÚDO ESPECÍFICO E PROVA DE LÍNGUA INGLESA

A prova escrita de conhecimentos específicos e a prova de língua inglesa serão realizadas no dia 09 de março de
2020 e terá início às 08:30 h. Após o início da avaliação não será permitida a entrada de candidatos para as
referidas provas. As provas terão duração total de 04 (quatro) horas e os candidatos poderão utilizar dicionário
inglês-português ou inglês-inglês.



a) A identificação das provas ocorrerá por códigos, não sendo possível a identificação do aluno no momento da
correção.

b) O candidato a mestrado que não alcançar a nota 6,0 (seis) na prova escrita de conteúdo específico será
eliminado. O candidato a mestrado que não alcançar a nota 5,0 (cinco) na prova de língua inglesa será eliminado.
Os assuntos que poderão ser abordados na prova de conhecimento específico estão listados no Item 8 deste edital.

c) O resultado da prova de conhecimento específico e da prova de língua inglesa será divulgado no dia 10/03/2019
até às 18:00hs.

d) Recursos à prova de conhecimento específico e à prova de língua inglesa serão recebidos pela Secretaria do curso
no dia 11/03/2020, das 09:00 às 11:00 horas, desde que entregues por escrito e assinados (pode ser em pdf por e-
mail, com assinatura digitalizada), com justificativa. A identificação dos recursos será feita mediante a utilização
do código de inscrição.

e) Resultados dos recursos da prova de conhecimento específico e da prova de língua inglesa serão divulgados até
as 18:00 horas do dia 12/03/2020.

ENTREVISTA

Para participar das entrevistas, os candidatos deverão ter sido aprovados nas avaliações de conhecimento específico
e de língua inglesa. As entrevistas serão realizadas no dia 16 de março de 2020 em horário e local a serem
especificados no site da PPGECOEVOL/UEFS (http://www.ecoevol.uefs.br/) no mínimo 24 h após a liberação da
lista de candidatos aprovados nas avaliações escritas. Na entrevista, o candidato poderá ser arguido sobre seu
histórico acadêmico e sobre o plano de trabalho que será desenvolvido durante o mestrado. Para alunos que tiverem
realizado a prova de conhecimento específico em localidades fora de Feira de Santana, as entrevistas poderão ser
realizadas via Skype ou Whatsapp, cujos horários serão divulgados com o Programa a partir da divulgação dos
nomes selecionados para entrevista. (O programa de pós-graduação não se responsabiliza por problemas técnicos de
internet por parte dos candidatos tendo sua entrevista cancelada caso não seja realizada em data e hora estipuladas).

LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS

As provas escritas serão realizadas nos locais listados abaixo. No ato da inscrição o candidato deverá informar em
qual local pretende realizar a prova. Depois de homologadas as inscrições, serão divulgadas as informações
contendo os detalhes sobre os locais específicos de realização das provas e os contatos dos docentes responsáveis em
cada instituição. As informações estarão disponíveis na página do PPGECOEVOL/UEFS. É de responsabilidade do
candidato se assegurar de acessar estas informações.

Cidade Estado Instituição
Aracajú SE Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Belo Horizonte MG Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Cuiabá MT Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
Feira de Santana BA Universidade Estadual Feira de Santana (UEFS)
Ilhéus-Itabuna BA Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)
Lavras MG Universidade Federal de Lavras (UFLA)
Petrolina PE Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
Porto Seguro BA Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)
Recife PE Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)
Rio de Janeiro RJ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)



Senhor do Bonfim BA Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
Vitória da Conquista BA Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)

O processo seletivo será regido pelas normas estabelecidas no Regimento Interno do PPGECOEVOL/UEFS,
disponível no site do http://www.ecoevol.uefs.br/ (PPGECOEVOL/UEFS), e pelas normas gerais para cursos stricto
sensu da UEFS.

6. CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Estarão habilitados à matrícula, os candidatos que obtiverem nota maior ou igual a 6,0 na avaliação escrita de
conhecimento específico, maior ou igual a 5,0 na avaliação de língua inglesa e igual ou maior a 5,0 na nota final, de
acordo com o número de vagas e com a respectiva ordem de classificação. Para classificação geral dos candidatos,
será aplicada a seguinte fórmula para geração da nota final:

Nota final = (nota de conhecimento específico x 0,5 + nota da entrevista x 0,2 + nota do currículo x 0,3)

Os resultados das avaliações escritas serão divulgados até o dia 13 de março de 2020. Os resultados da classificação
final serão divulgados até 17 de março de 2020.

Obs.: Caso a vaga institucional seja preenchida, sua divulgação se dará em lista separada.

7. MATRÍCULA

Os candidatos selecionados serão informados pela Secretaria do Programa para preenchimento e entrega do
Formulário de Matrícula (encontrado em http://www.ecoevol.uefs.br/) em data e horário a ser divulgado
posteriormente no site do PPGECOEVOL /UEFS e na secretaria do Programa para efetuar sua matrícula.

Não serão aceitos documentos com pendências ou fora do período definido para matrícula sob pena de convocar o
próximo classificado. Para efetuar matrícula, os alunos deverão apresentar cópias dos seguintes documentos com
seus respectivos originais:

1. Diploma de graduação ou certificado de conclusão de curso;

2. Histórico de graduação;

3. Carteira de Identidade (RG), ou equivalente;

4. CPF;

5. Certidão de nascimento ou casamento;

6. Título de eleitor e comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral;

7. Certificado de reservista (sexo masculino até 45 anos);

8. 01 foto 3 X 4;

9. Formulário de matrícula assinado pelo orientador e entregue na Secretaria do Programa.

ATENÇÃO! Caso queiram reaver os documentos da inscrição, os candidatos deverão solicitá-los na secretaria do
PPGECOEVOL, com dois dias de antecedência.



8. TÓPICOS PARA PROVA DE CONHECIMENTO

O objetivo principal é selecionar candidatos com aptidão para pesquisa científica em Ecologia e Evolução. Portanto,
a prova escrita visa discriminar candidatos que tenham conhecimento teórico-científico e que sejam capazes de ler
artigos científicos de forma a interpretá-los (incluindo as informações gráficas) e prover discussão.

A avaliação escrita possui duas partes: prova de conhecimento específico e de língua inglesa. Na primeira parte, o
candidato responderá questões de conhecimento específico sobre Ecologia e Evolução; na segunda parte, os
candidatos responderão questões associadas a textos em inglês.

As questões de conhecimentos específicos abordarão os seguintes temas:

 Ecologia de populações, comunidades e ecossistemas;

 Evolução: Adaptação e Seleção Natural.

9. LITERATURA RECOMENDADA

BEGON, M.; TOWSEND, C. R.; HARPER, J. L. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas. São Paulo: Artmed, 2007.

752p.

TOWSEND, C. R.; BEGON, M.; HARPER, J. L. Fundamentos em Ecologia. São Paulo: Artmed, 2005. 592p.

RIDLEY, M. Evolução. 3. ed. São Paulo: Artmed, 2006. 752p. (Capítulos 1, 2, 3 e 4)

10. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

- A taxa de inscrição não será devolvida;

- A aprovação no processo seletivo não garante a concessão de bolsas de estudos aos aprovados. Em havendo bolsas
das várias agências financiadoras da pesquisa, o Programa as distribuirá de acordo com a ordem de classificação
dos candidatos - que obedece a ordem decrescente da nota final dos mesmos;

- Para matrícula no mestrado será aceito Certificado de Conclusão do curso de graduação na falta do Diploma. Se o
referido diploma não for apresentado em até 12 (meses) após o início das aulas do curso de mestrado, o aluno
deverá renovar o certificado na Instituição de origem ou será automaticamente desligado do Programa de Pós-
Graduação em Ecologia e Evolução.

- As solicitações de esclarecimentos e recursos sobre o processo seletivo deverão ser encaminhadas para a
Coordenação do curso até o primeiro dia útil após a divulgação dos resultados.

- Casos omissos a este edital serão avaliados pelo Colegiado do PPGECOEVOL /UEFS.

Feira de Santana, 06 de janeiro de 2020

Aristeu Vieira da Silva
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação em Exercício



Anexo I

Docente Node
vagas

Linha de Pesquisa E-mail

Alessandro Rapini 1
Filogenia, biogeografia e conservação

de plantas
rapinibot@yahoo.com.br

Alexandre Clistenes de A. dos Santos 1 Taxonomia e Ecologia de peixes
costeiros e continentais alexandreclistenes@gmail.com

Aristeu Vieira da Silva 1 Ecologia de Parasitas Animais aristeuvsilva@gmail.com

Caio Graco Machado 1 Biologia e Ecologia de Aves caiogracomachado@gmail.com

Cândida Maria L. Aguiar 1 Biologia e Ecologia de abelhas candida.aguiar@gmail.com

Eddy José. F de Oliveira 1 Ecologia Molecular e Genética da
Conservação

eddyfo@uefs.br

Felipe Silva Ferreira 1 Etnobiologia ferreira_fs@yahoo.com.br

Flora Acuña Juncá 1 Ecologia e comportamento de anfíbios florajunc@gmail.com

Francisco A. Ribeiro dos Santos 1 Ecologia da polinização fasantos@uefs.br

Freddy Bravo Quijano 1 Sistemática e taxonomia de insetos fbravo@uefs.br

Gilberto Marcos M. Santos 1 Ecologia de comunidades gmms.uefs@gmail.com

Jhonathan de Oliveira Silva 1 Interação animal/planta jhonathan.oliveira@univasf.edu.br

Leonardo Evangelista Moraes 1 Ecologia de Peixes leomoraes.ufsb@gmail.com

Luisa Maria Sarmento Soares 1 Sistemática e conservação de peixes de
água doce

sarmento.soares@gmail.com

Michaele de Souza Pessoa 1
Ecologia Vegetal, Interações planta-

animal
michaelepessoa@gmail.com

Miriam Gimenes 1 Ecologia da interação abelha – flor,
polinização e ritmos biológicos

miriagimenes@gmail.com

Priscila Paixão Lopes 1 Ecologia e Biogeografia de Coleoptera pplopes.uefs@gmail.com

Sergio Ricardo Andena 1 Ecologia e sistemática de vespas e
abelhas sociais

sergioricardoandena@gmail.com
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Anexo II

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Departamento de Ciências Biológicas

Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução

Seleção 2020

Ficha de inscrição para exame de ingresso

Inscrição Nº .............

INFORMAÇÕES PESSOAIS

Candidato...................................................................................................................................................

CPF............................... Data de Nascimento..........................Naturalidade ...........................................

RG................................. Data de emissão................................. Órgão Emissor.....................

ENDEREÇO

Logradouro (Rua, N°, complemento).........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Bairro .........................................Cidade ................................................ UF ........... CEP ........................

Email ..........................................................telefone (DDD + No.).....................................

MESTRADO
EM

ECOLOGIA
EVOLUÇÃO



Locais para realização da Prova de Seleção PPGECOEVOL /UEFS

Cidade Estado Instituição
Aracajú SE Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Belo Horizonte MG Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Cuiabá MT Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
Feira de Santana BA Universidade Estadual Feira de Santana (UEFS)
Ilhéus/Itabuna BA Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)
Lavras MG Universidade Federal de Lavras (UFLA)
Petrolina PE Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
Porto Seguro BA Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)
Recife PE Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)
Rio de Janeiro RJ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Senhor do Bonfim BA Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
Vitória da Conquista BA Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)

LOCAL ESCOLHIDO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA............................................................

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Realizou Iniciação Científica? ( ) SIM ( ) Não

Foi Bolsista? ( ) SIM ( ) Não de qual agência.......................

Período da Iniciação Científica de ___/___/___ a ___/___/___

Nome(s) do(s) Orientador(es) e Instituição ......................................................................

...........................................................................................................................................

TITULAÇÃO

Graduação/ Instituição ...........................................................Ano de conclusão..............

Especialização/ Instituição .....................................................Ano de conclusão..............

Mestrado/ Instituição ..............................................................Ano de conclusão..............

SOLICITAÇÃO DE BOLSA

Possui Vínculo Empregatício? ( ) SIM ( ) Não

Existe um número limitado de bolsas concedidas competitivamente através da CAPES, do CNPq e

FAPESB. Assinale abaixo caso V. Sra. queira candidatar-se a uma dessas bolsas, notando que não é

permitida a acumulação de bolsa com qualquer outra atividade remunerada. ( ) SIM ( ) Não



DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO ORIENTADOR

Declaro para fins de comprovação que aceito orientar o(a) aluno(a)..........................................................

.................................................................................................no Curso de Mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Ecologia e Evolução desta Universidade cujo tema

será .................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................ O referido projeto terá como enfoque principal temas relacionados à ( )

Ecologia( )Evolução

Feira de Santana ____ de _______________ de 2020.

Nome e Assinatura do(a) candidato(a) Nome e Assinatura do(a) Orientador(a)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A presente solicitação de inscrição somente será apreciada se assinada pelo candidato (e digitalizado) e

com aceite de um dos orientadores credenciados no Programa e que tenham disponibilidade de vagas

no presente edital e se acompanhada dos seguintes documentos:

Ficha de inscrição preenchida e assinada pelo candidato e por seu pretenso orientador; (ficha de
inscrição, lista de orientadores, linhas de pesquisa e e-mails para contato disponíveis na secretaria do
Programa ou pelo e-mail ecoevol.selec@gmail.com ;

1. Curriculum Vitae (no modelo da plataforma Lattes do CNPq) com cópia dos documentos
comprobatórios;

2. Plano de trabalho resumido contendo os objetivos e/ou hipóteses norteadoras do projeto a ser
desenvolvido. (Modelo na Secretaria do PPGECOEVOL);

3. Cópia do diploma ou certificado de conclusão de graduação em ciências biológicas, agronomia,
zootecnia ou áreas afins. Alunos concluintes de cursos de graduação poderão se inscrever desde
que apresentem atestado de conclusão da IES e, em sendo aprovados, deverão apresentar
diploma ou certificado de conclusão de curso na data da matrícula;

4. Cópia do histórico escolar;



5. Documentos Pessoais: Certidão de Nascimento ou Casamento, RG, CPF, Título de Eleitor com
comprovante da última eleição/referendo ou Certidão de Quitação Eleitoral
(www.tse.gov.br/internet/servicos_eleitor/quitacao.htm) e Certificado de Reservista (para
candidatos do sexo masculino);

6. Uma foto 3x4;

7. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

OBS.: A documentação via eletrônica deverá ser enviada em formato jpg ou pdf.


