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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
  

Área de Concentração em  
Comportamento e Biologia Animal 

  
Seleção Turma – 2017 

  
1. Inscrição 

  
Podem se candidatar graduados em Curso Superior em Ciências Biológicas e áreas afins. 
  
Período: 01 a 24 de novembro de 2017. 
  
A inscrição será feita na secretaria do Curso ou pelo correio. Para a inscrição realizada por 
via postal, será considerada a data da postagem (até 24 de novembro de 2017).  
 
Endereço para envio dos documentos: 
Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas – Comportamento e Biologia Animal 
(PPGCB-CBA) 
Universidade Federal de Juiz de Fora/ Instituto de Ciências Biológicas 
R. José Lourenço Kelmer, s/n - Campus Universitário, Bairro São Pedro - CEP: 36036-
330 - Juiz de Fora – MG. 
 
Pessoa com deficiência (PCD) deve informar o PPG, no ato da inscrição, para que as 
condições de acessibilidade e outras que viabilizem a sua participação com isonomia na 
seleção, sejam providenciadas. 
 
A homologação das inscrições será divulgada no dia 01 de dezembro de 2017 na página do 
Curso. 
 
A inscrição do(a) candidato(a) implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições contidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
 
1.1 – Documentos necessários para inscrição: 
 
MESTRADO 
 
a) Formulário de inscrição (disponível ao final deste documento e na página), acompanhado 
de 01 (uma) fotografia 3 x 4;  
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b) Documento comprovando o término da graduação ou que indique a data prevista para a 
conclusão; 
  
c) Versão impressa do pré-projeto. O pré-projeto deverá ser constituído dos seguintes itens: 
Título, Introdução, Objetivos, Material e Métodos e Referências Bibliográficas, conter até 
três páginas além das Referências Bibliográficas, capa e folha de rosto; tipo de letras Times 
New Roman, tamanho 12 e espaçamento 1,5.  
  
d) Curriculum Vitae devidamente documentado e organizado seguindo obrigatoriamente a 
orientação e modelo encontrado na seção “INFORMAÇÕES ADICIONAIS” presente ao 
fim deste documento.  
 
e) Duas cartas de recomendação, confidenciais, de pessoas ligadas à formação universitária 
ou às atividades profissionais do candidato (modelo disponível ao final deste documento e 
na página); 
  
f) Documento que comprove estar o candidato em dia com as obrigações eleitorais e 
militares, no caso de candidato brasileiro; no caso de candidato estrangeiro, deverão ser 
apresentados os documentos exigidos pela legislação específica. 
 
g) Cópias dos seguintes documentos: carteira de identidade (ou equivalente), CPF e título 
eleitoral, cópia do passaporte (no caso de estrangeiro). 
  
  
DOUTORADO 
 
a) Formulário de inscrição (disponível ao final deste documento e na página), acompanhado 
de 01 (uma) fotografia 3 x 4; 
  
b) Documento comprovando o término do mestrado ou que indique o prazo previsto para a 
defesa; 
 
OBS.: O título de mestre não é obrigatório para participar da seleção. 
 
O aluno candidato ao doutorado que não possua o diploma de mestre deverá apresentar, no 
ato da inscrição, além do comprovante de conclusão da graduação, 2 (duas) publicações 
como primeiro autor em periódico(s) classificado(s) para a área da Biodiversidade como 
A2, ou superior. O candidato poderá ser arguido sobre o conteúdo das publicações 
apresentadas.  
 
c) Versão impressa do projeto de tese (três vias). O projeto deverá ser constituído dos 
seguintes itens: Título, Introdução, Objetivos, Material e Métodos, Viabilidade de execução 
da Proposta, Resultados e impactos esperados e Referências Bibliográficas, conter até sete 
páginas além das Referências Bibliográficas, capa e folha de rosto; tipo de letras Times 
New Roman, tamanho 12 e espaçamento 1,5.  
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d) Curriculum Vitae devidamente documentado e organizado seguindo obrigatoriamente a 
orientação e modelo encontrado na seção “INFORMAÇÕES ADICIONAIS” presente ao 
fim deste documento.  
 
e) Duas cartas de recomendação, confidenciais, de pessoas ligadas à formação universitária 
ou às atividades profissionais do candidato (modelo disponível ao final deste documento e 
na página); 
  
f) Documento que comprove estar o candidato em dia com as obrigações eleitorais e 
militares, no caso de candidato brasileiro; no caso de candidato estrangeiro, deverão ser 
apresentados os documentos exigidos pela legislação específica. 
 
g) Cópias dos seguintes documentos: carteira de identidade (ou equivalente), CPF e título 
eleitoral, cópia do passaporte (no caso de estrangeiros). 
 
   

2. Seleção 
  
Período: 11 a 15 de dezembro de 2017. 
  
A seleção dos candidatos será feita, considerando o número máximo de 15 vagas para o 
mestrado e 5 para o doutorado (as vagas serão oferecidas de acordo com a disponibilidade 
de vaga dos orientadores do programa), por Comissões Examinadoras, designadas pelo 
Colegiado de Curso para cada uma das etapas de seleção, a saber: 
 
MESTRADO 

 
a) avaliação escrita de conhecimentos em Ciências Biológicas (Zoologia, 

Comportamento Animal e Ecologia), com duração de quatro horas;  
b) avaliação escrita de proficiência em língua inglesa, com duração de duas horas; 
c) avaliação de Curriculum Vitae; 
d) arguição e defesa do pré-projeto; 
e) avaliação da proficiência em língua portuguesa, no caso de candidatos estrangeiros 

(ortografia, gramática e linguagem). 
 
Todas as etapas da seleção são classificatórias, à exceção da avaliação escrita de 
conhecimentos em Ciências Biológicas e da arguição e defesa do pré-projeto, que são 
eliminatória com nota mínima igual a 50. 
 
Os candidatos serão identificados, nas provas escritas, pelo número de inscrição. O 
candidato que assinar a prova ou identificar-se será desclassifica. 
 
As Comissões Examinadoras se pronunciarão a respeito da aptidão dos candidatos em cada 
etapa e o Colegiado do Curso indicará a classificação geral para o ingresso, considerando: 
  
a) a avaliação escrita de conhecimentos relativos ao conteúdo do programa de seleção; 
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b) a avaliação escrita de proficiência em língua inglesa, que consistirá na compreensão e 
interpretação de texto escolhido da literatura científica, relacionado às áreas de Zoologia, 
Comportamento Animal e Ecologia; 
  
c) a pontuação do Curriculum Vitae, conforme descrito no anexo “Informações adicionais” 
ao final deste documento e na página; 
  
d) arguição e defesa do pré-projeto; 
 
e) a proficiência em língua portuguesa, para os candidatos estrangeiros, será avaliada em 
todas as etapas da seleção (ortografia, gramática e linguagem). 
  
As diversas etapas do processo seletivo terão os seguintes pesos: Conhecimentos, 05 
(cinco); entrevista e defesa do pré-projeto, 04 (quatro); Curriculum Vitae, 03 (três); 
Proficiência em língua inglesa, 02 (dois) e serão realizadas de acordo com o cronograma 
(disponível ao final deste documento e na página).  
  
Observação: para esta última, o candidato poderá fazer uso de dicionários português-
inglês/inglês-português e inglês/inglês, desde que impressos. 
  
 
 
DOUTORADO 

 
a) A seleção dos candidatos será feita por Comissões Examinadoras, designadas pelo 

Colegiado de Curso para cada uma das etapas de seleção, a saber: avaliação de 
Curriculum Vitae; avaliação da proficiência em língua inglesa; proficiência em 
língua portuguesa, no caso de candidatos estrangeiros; apresentação com recursos 
audiovisuais e arguição do Projeto de Tese por banca examinadora. 
 

b) A apresentação terá a duração de 15 minutos e serão disponibilizados ao candidato 
recursos audiovisuais.  

 
c) Todas as etapas da seleção são classificatórias à exceção da avaliação da 

proficiência em língua inglesa e da avaliação do Projeto que também serão 
eliminatórias, com nota mínima igual a 70 (setenta) para a prova de inglês e para o 
projeto. 
 

d) A proficiência em língua portuguesa será avaliada em todas as etapas da seleção.  
 

e) O candidato estrangeiro deverá ter ciência que a língua principal do Programa é a 
portuguesa. 
 

f) As Comissões Examinadoras se pronunciarão a respeito da aptidão dos candidatos 
em cada etapa e o Colegiado do Curso indicará a classificação geral para o ingresso, 
considerando: 

a. a pontuação do Curriculum Vitae; 
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b. a avaliação da proficiência em língua inglesa. 
c. apresentação e arguição do projeto de tese; 

 
g) As diversas etapas do processo seletivo terão os seguintes pesos: Projeto de Tese 05 

(cinco); Curriculum Vitae, 04 (quatro); Proficiência em língua inglesa, 01 (um). 
 
Alunos estrangeiros poderão realizar as provas em seu local de origem desde que seja 
estabelecida uma parceria de compromisso em que um Dr. professor/pesquisador de 
instituição no exterior assuma a responsabilidade e o compromisso em aplicar as 
provas. O professor/pesquisador deverá assinar um termo de compromisso aceitando e 
concordando com os procedimentos para aplicar a prova em sua instituição. As provas 
deverão ser aplicadas no mesmo dia e horário que as provas aplicadas no PPPCB-CBA 
no Brasil, como serão também em língua portuguesa. Sendo o candidato aprovado a 
proficiência na língua portuguesa estará atestada para os devidos fins.  
 
Não será permitido o uso de dispositivos eletrônicos em nenhuma etapa dessa 
seleção. 

 
O PPG não se compromete a preencher todas as vagas. 

 
3. Recursos 

  
1. O candidato poderá interpor recurso quanto às correções das provas relacionadas a 

cada uma das etapas de seleção. 
 

2. O prazo para interposição de recurso será de até 2 (dois) dias úteis a contar da 
divulgação do resultado de cada etapa. Ao candidato será assegurado o direito de ter 
vista do conteúdo de todas as provas realizadas (escritas ou não), dentro do período 
de interposição. Os candidatos que apresentarem recurso em alguma etapa do 
processo seletivo deverão prosseguir no certame normalmente, até que o 
resultado de seu recurso seja divulgado. 

 
3. O colegiado do Programa reunir-se-á para análise dos recursos. 
4. O resultado dos recursos será publicado em até 2 (dois) dias úteis após o término do 

período de interposição, identificando o candidato apenas pelo número de inscrição. 
  

4. Resultado 
  

a) O resultado de cada uma das etapas será divulgado na página eletrônica e na 
secretaria do Programa. 

b) O resultado final será homologado pela Comissão de Avaliação e divulgado na 
página eletrônica e na secretaria do Programa. 

c) A lista de aprovados será divulgada por ordem classificatória. 
d) O resultado do processo seletivo tem validade de 3 meses, com a possibilidade de 

prorrogação, uma única vez, por igual período. 
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5. Convocação 
  
A convocação de aprovados será realizada pelo Programa por meio de sua página. 
Observação: sendo o candidato aprovado na seleção, a matrícula só será efetuada com a 
apresentação de comprovante de conclusão da graduação. 
  
 
 

6. Informações adicionais 
  
Conteúdo da Avaliação dos conhecimentos específicos para o mestrado: 
  
Comportamento Animal: 
Predador e Presa (A economia da escolha da presa, forragemento, modelos de otimização, 
corrida armamentista). Vida em Grupo (organização social, território, custos e benefícios). 
Seleção sexual (conflitos sexuais, cuidado parental, escolha de parceiros). Agressividade 
(funções biológicas, riscos, hierarquia de dominância). Cooperação e conflito 
(predisposições genéticas e restrições ecológicas, altruísmo, reciprocidade, eusocialidade). 
  
Ecologia: 
Natalidade, Mortalidade e Dispersão; Competição; Organismos como Habitats; Predação, 
Pastejos; Processos em populações; Padrões na Riqueza em Espécies; O Fluxo de Energia e 
Matéria através dos Ecossistemas. A história de vida e o Ajustamento Evolutivo, A 
Distribuição e a Estrutura Espacial das Populações, Crescimento Populacional e Regulação, 
Dinâmica Temporal e Espacial das Populações, A Dinâmica das Interações Consumidor-
Recurso, Competição, Estrutura das Comunidades, Biodiversidade. 
  
Zoologia de invertebrados: 
Protozoa: Forma e função, Reprodução e ciclos de vida. Metazoa: Plano básico, 
Reprodução e desenvolvimento, ontogenia e filogenia e origens evolutivas. Eumetazoa: Os 
tecidos animais e suas funções. Bilateria: Simetria bilateral e cefalização, Reprodução e 
desenvolvimento e Tendências evolutivas. Biologia geral, reprodução e desenvolvimento de 
Platyhelminthes, Mollusca, Annelida, Panarthropoda, Cicloneuralia e Gnathifera. 
Regeneração, modos de vida e parede corporal em Platyhelminthes. Origem e evolução do 
plano corporal de Mollusca. Aspectos funcionais da concha, manto e cavidade do manto. 
Evolução e significado da segmentação em Annelida. Estrutura, segmentação e 
exoesqueleto dos Arthropoda: aspectos funcionais e evolutivos. 
  
 
Zoologia de vertebrados: 
Origem dos Cordados, Tegumento e suas funções adaptativas, Sistema Esquelético e suas 
funções adaptativas, Sistema Muscular e suas funções adaptativas, Sistema Respiratório e 
suas funções adaptativas, Sistema Circulatório e suas funções adaptativas, Sistema 
Digestório e suas funções adaptativas, Sistema Urogenital e suas funções 
adaptativas, Sistema Endócrino e suas funções adaptativas, Sistema Nervoso e Sensorial e 
suas funções adaptativas. 
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CRONOGRAMA 

 
MESTRADO 
  
11/12/2017 Proficiência em língua inglesa  08:00 às 10:00 
12/12/2017 Conhecimentos específicos 08:00 às 12:00 
13/12/2017 Divulgação do resultado da prova de 

proficiência em língua inglesa 
17:00 

13/12/2017 Divulgação do resultado da prova de 
conhecimentos específicos 

17:00 

13/12/2017 Análise do Currículo 08:00 às 16:00 
13/12/2017 Divulgação do resultado da análise do Currículo 17:00 
14/12/2017 Entrevista e defesa do pré-projeto Início às 08:00 
15/12/2017 Divulgação do resultado da entrevista 18:00 
15/12/2017 Divulgação do resultado geral 18:00 
20/12/2017 Divulgação e homologação do resultado final A partir de 14:00 
   
 
 
DOUTORADO 
  
11/12/2017 Proficiência em língua inglesa  08:00 às 10:00 
11/12/2017 Divulgação do resultado da prova de 

proficiência em língua inglesa 
17:00 

12/12/2017 Análise do Currículo 08:00 às 16:00 
12 e 13/12/2017 Apresentação e arguição do projeto de tese Início às 08:00 
14/12/2017 Divulgação do resultado da análise do Currículo 17:00 
14/12/2017 Divulgação do resultado da apresentação 

projeto de tese 
17:00 

15/12/2017 Divulgação do resultado geral 18:00 
20/12/2017 Divulgação e homologação do resultado final A partir de 14:00 
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ANEXO 1 - Ficha de inscrição 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA EXAMES DE SELEÇÃO AO MESTRADO/DOUTORADO 
EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS COMPORTAMENTO E BIOLOGIA ANIMAL 

TURMA 2017 
 
 
DADOS PESSOAIS 
 
Nome: 

Naturalidade:                                               Nacionalidade: 

Nascimento: _______/_______/______     Estado civil: 

Filiação:                                                    e 

Endereço: 

Cidade:                                                     CEP:                           Tel.: 

E-mail:                                                      Celular: 
 
PROCEDÊNCIA - GRADUAÇÃO 
Instituição: 

Curso:                                                             Conclusão: 

Tem Especialização?                                     Qual? 
 

Carteira de Identidade:                                   Órgão Expedidor/Estado: 

CPF:                                                                Certificado Militar: 

Título Eleitoral:                                                Zona:                        Seção: 

Passaporte (para estrangeiros): 
 

SOBRE OS RECURSOS FINANCEIROS E EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO 
DO PROJETO PROPOSTO: 
- A realização da pesquisa não depende do apoio financeiro e de equipamentos do 
Programa           (   ) 
- Estão todos disponíveis                                   (   ) 
- Aguardam aprovação de proposta submetida                                (   ) 
- Será submetida à órgãos de fomento                                 (   ) 
- A pesquisa será realizada em parceria com outros grupos que possuem os recursos e 
equipamentos necessários         (   ) 
 

CASO O ALUNO NÃO SEJA CONTEMPLADO COM BOLSA IRÁ CURSAR O 
MESTRADO/DOUTORADO?  
(    ) Sim                                                      (   ) Não 
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Linha de pesquisa pretendida: 
 

 

 

 

Orientador pretendido: 

 

Declaro estar ciente que: 

I) A aprovação no processo seletivo não implica na garantia de bolsa de estudos. 

II) A designação do orientador vai depender do número de vagas e afinidade do projeto. 

III) Não há garantia prévia de que o projeto apresentado no processo seletivo será 
efetivado, em função de restrições materiais e orçamentárias. A avaliação quanto à 
aplicabilidade/adaptação ou a redistribuição do aluno para outro projeto será feita pela 
coordenação. 

IV) O pré-projeto é considerado referência da linha de trabalho desejada pelo candidato. 
Sua execução, contudo, será avaliada pelo orientador, o qual tem plena autonomia para 
determinar a alteração do projeto pretendido. 

 

  
Juiz de Fora,            de janeiro de 2017. 
 
 
 
Assinatura do(a) candidato(a): 
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ANEXO 2 - Curriculum vitae (roteiro) 
 

 
CURRICULUM VITAE 

 
O candidato deverá utilizar este roteiro para a elaboração do currículo e apresentar cópia 
dos documentos comprobatórios enumerados conforme a ordem das informações 
apresentadas no currículo. As informações contidas no currículo que não forem 
comprovadas ou que não estiverem na ordem indicada no roteiro não serão pontuadas. Os 
estratos do currículo terão pesos diferenciados de acordo com a tabela 1. Todo candidato 
deve possuir ainda currículo Lattes atualizado (Plataforma Lattes), mas deve apresentar 
apenas a organização abaixo listada. 
 
A comprovação de envio de qualquer documento falso implicará na exclusão imediata 
do candidato do processo seletivo. 
 
 
Tabela 1 – Peso de cada extrato incluído no modelo para elaboração do Currículo. 
Atividades Peso 

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA 1,5 
2. ATIVIDADE DE PESQUISAE EXTENSÃO 2 
3. ATIVIDADE DE ENSINO 2 
4. PRODUÇÃO CIENTÍFICA 3,5 
5. OUTRAS ATIVIDADES 1 

 
 
ROTEIRO 
 
Nome do candidato: 
Link do Currículo Lattes: 
 
 
MESTRADO 
 
1. FORMAÇÃO ACADÊMICA 
1.1 Graduação 
1.2 Especialização (cada especialização concluída) 
1.3 Cursos complementares 
 
 
2. ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO 
2.1 Bolsa de iniciação científica (n° de semestres) 
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2.2 Participação em eventos científicos  
 
 
2.3 Palestra ou Curso ministrado 
 2.4 Bolsista em projeto de extensão (n° de semestres) 
 
3. ATIVIDADES DE ENSINO 
3.1 Disciplina de graduação (n° de semestres) 
3.2 Atuação no ensino Fundamental e Médio (nº de semestres) 
3.3 Bolsa de monitoria e/ou treinamento profissional (n° de semestres) 
3.4 Bolsa de apoio/aperfeiçoamento técnico (nº de semestres) 
3.5 Minicursos ministrados 
 
 
4. PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
4.1 Artigos completos publicados em periódico científico  
4.2 Livro completo 
4.3 Capítulo de livro 
4.4 Resumo expandido em anais de evento científico 
4.5 Resumo simples em anais de evento científico 
 
 
5. OUTRAS ATIVIDADES 
5.1 Premiação e homenagem 
5.2 Aprovação em concurso público 
5.3. Outras atividades não contempladas nos itens acima 
 
 
 
DOUTORADO 
 
1. FORMAÇÃO ACADÊMICA 
1.1 Graduação 
1.2 Mestrado 
1.3 Especialização (cada especialização concluída) 
 
2. ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO 
2.1 Bolsa de iniciação científica (n° de semestres) 
2.2 Palestra ou Curso ministrado 
2.3 Participação em bancas  
 2.4 Outras atividades de pesquisa 
 
3. ATIVIDADES DE ENSINO 
3.1 Disciplina de pós-graduação (n° de semestres) 
3.2 Disciplina de graduação (n° de semestres) 
3.3 Orientação (iniciação científica, extensão ou trabalho de conclusão de curso) 
3.4 Outras atividades de ensino 
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4. PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
4.1 Artigos completos publicados em periódico científico  
4.2 Livro completo 
4.3 Capítulo de livro 
4.4 Resumo expandido em anais de evento científico 
4.5 Resumo simples em anais de evento científico 
 
5. OUTRAS ATIVIDADES 
5.1 Premiação e homenagem 
5.2 Aprovação em concurso público 
5.3. Outras atividades não contempladas nos itens acima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas – Comportamento e Biologia Animal 
Campus Universitário – Juiz de Fora/MG – 36.036-330 

Tel/fax. 55 32 2102-3223 
mestrado.comportamento@ufjf.edu.br  www.ufjf.br/comportamento 

 
 

PPG EM CIÊNCIAS PPG EM CIÊNCIAS BIOLÓGICASBIOLÓGICAS  
COMPORTAMENTO E BIOLOGIA ANIMALCOMPORTAMENTO E BIOLOGIA ANIMAL  

 
ANEXO 3 - Carta de recomendação (modelo) 

 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 
 
CANDIDATO: _____________________________________________ 
 
01 - Favor traçar um perfil capaz de qualificar o potencial do candidato. 
 

 
02 - Há quanto tempo conhece o candidato? 
 
 
03 - Em que tipo de atividade teve contato mais direto com o candidato? 
 
 
04 - Como classifica o candidato em relação aos atributos constantes no quadro 
abaixo: 
 
 
ATRIBUTOS 

 
NÍVEL 

E MB B R F SC 
Domínio em sua área de conhecimento científico       
Facilidade de aprendizado/capacidade intelectual       
Assiduidade, Perseverança       
Relacionamento com os colegas e superiores       
Iniciativa, desembaraço, originalidade e liderança       
Capacidade de expressão escrita       
Estabilidade emocional e maturidade       
Capacidade de expressar-se oralmente       
Capacidade de trabalho em equipe       
(E = Excelente; MB = Muito Bom; R = Regular; F = Fraco; SC = Sem condições de informar) 
 
05 - Outras informações que considere relevantes para a avaliação do candidato. 
 
 
 
Local, data e Assinatura 
 
 
Nome: 
 
Cargo/Instituição: 
 
Endereço: 
 
Titulação: 


