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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM 2020/1  
NO CURSO DE MESTRADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

EM ECOLOGIA E EVOLUÇÃO DA BIODIVERSIDADE - PUCRS  
(ANTIGO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOLOGIA) 

 

1. Torna-se público que, de 23 de setembro a 22 de novembro de 2019, estarão abertas 
as inscrições de candidatos ao Processo Seletivo do Curso de Mestrado do Programa 
de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da Biodiversidade (PPG-EEB), com 
ingresso em 2020/1. 

 
2. O Processo Seletivo compreenderá: 

2.1. Inscrição do Candidato; 

2.2. Prova Escrita. 

 
3. São oferecidas até 20 (vinte) vagas totais para o curso de Mestrado, das quais 02 

(duas) vagas serão reservadas para candidatos estrangeiros. Não havendo candidatos 
estrangeiros que atendam aos requisitos da seleção, as vagas reservadas poderão ser 
preenchidas pelos demais candidatos não estrangeiros. Da mesma forma, não havendo 
o preenchimento do total do número de vagas para ingressantes no curso de Mestrado, 
as vagas remanescentes poderão ser realocadas para ingressantes de Doutorado em 
conformidade com o respectivo edital vigente. O número de vagas no PPG-EEB 
disponível para cada orientador está listado na página do Programa: 
http://www.pucrs.br/saude/programa-de-pos-graduacao-em-ecologia-e-evolucao-da-
biodiversidade/ingresso-e-processo-seletivo/. 

 

4. A inscrição para o Processo Seletivo será feita em formulário on-line, através do link 
http://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do, e homologada mediante 
apresentação dos seguintes documentos: 

4.1. Cópia do diploma (frente e verso), devidamente registrado, e do histórico escolar 
(frente e verso) correspondente, do curso de Graduação ou atestado de provável 
formando (cópia do diploma deve ser entregue no ato da matrícula), e, se for o caso, 
de curso de pós-graduação; 

4.2. Primeira página do Curriculum vitae modelo Lattes; 

4.3. Cópia da carteira de identidade (RG) e do CPF. Se estrangeiro, do passaporte; 

4.4. Manifestação de interesse em orientação, assinado por orientador credenciado no 
PPG-EEB e com disponibilidade de vaga, conforme formulário padrão disponível na 
página do Programa: http://www.pucrs.br/saude/programa-de-pos-graduacao-em-
ecologia-e-evolucao-da-biodiversidade/ingresso-e-processo-seletivo/; 

4.5. Comprovante do pagamento da taxa de inscrição (R$ 100,00); 
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4.6. O candidato com deficiência ou necessidades educacionais especiais que necessitar 
de atendimento específico ou material adaptado deverá encaminhar para a secretaria 
do PPG, no momento da inscrição, um laudo recente (máximo 12 meses), emitido e 
assinado por especialista credenciado no Conselho Regional de Medicina (CRM). O 
documento deve especificar a natureza, o tipo e o grau de deficiência, bem como as 
condições recomendadas para a realização das atividades avaliativas previstas por 
este Edital. 

 
5. Os documentos deverão ser entregues até o dia 22 de novembro de 2019 na Secretaria 

do PPG-EEB, localizada na Escola de Ciências da Saúde e da Vida da PUCRS, Av. 
Ipiranga, 6681, 9º andar do Prédio 11, Bairro Partenon, Porto Alegre/RS CEP: 90619-
900, de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30min e das 14h às 17h30min. Se enviados 
por Correio, poderão ser postados até o dia 23 de novembro de 2019. 

 

6. Sobre o Processo Seletivo: 

6.1. O Processo Seletivo consiste da realização de Prova Escrita; 

6.2. A Prova Escrita é composta pela análise e interpretação de um artigo científico da 
área de ecologia e/ou evolução redigido em inglês. O candidato receberá uma cópia 
do artigo e responderá em português ou inglês (no caso de estrangeiro, as respostas 
podem ser em espanhol ou inglês) a uma série de perguntas sobre o artigo. Não há 
recomendação de bibliografia. É vedado o uso de qualquer aparelho eletrônico 
durante a prova. Poderá ser utilizado dicionário impresso; 

6.3. Para a realização da Prova Escrita o candidato terá um período de 4 (quatro) horas; 

6.4. 6.4. A Prova Escrita será realizada no dia 06 de dezembro de 2019, no período das 
8h30min às 12h30min. O local da prova será divulgado até o dia 29 de novembro de 
2019, na Secretaria do PPG-EEB e através da página do Programa: 
 http://www.pucrs.br/saude/programa-de-pos-graduacao-em-ecologia-e-evolucao-
da-biodiversidade/ingresso-e-processo-seletivo/; 

a) Candidatos residentes em outras regiões do Brasil ou outros países podem 
solicitar para a secretaria do PPG-EEB (via o e-mail: eebpg.ciencias@pucrs.br), 
até 08 de novembro de 2019, a realização da Prova Escrita em outro local. As 
solicitações serão avaliadas individualmente pela Comissão de Seleção e, em 
caso positivo, os candidatos serão comunicados sobre os procedimentos a ser 
seguidos; 

6.5. Candidatos que obtiverem grau igual ou superior a 5,0 (cinco) na Prova Escrita são 
considerados aprovados; 

6.6. A classificação dos candidatos aprovados far-se-á pela ordem decrescente das notas 
obtidas na Prova Escrita. 

 
7. Cabe à Comissão Coordenadora do PPG-EEB a homologação e a publicação da “Lista 

dos Aprovados” na Secretaria e  na página do Programa: 
http://www.pucrs.br/saude/programa-de-pos-graduacao-em-ecologia-e-evolucao-da-
biodiversidade/ingresso-e-processo-seletivo/ até o dia 20 de dezembro de 2019. A lista 
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dos aprovados será composta por candidatos selecionados e candidatos suplentes de 
acordo com a ordem de classificação, respeitando a disponibilidade de vagas junto ao 
orientador indicado pelo candidato no ato de inscrição e o número total de vagas 
oferecidas pelo Programa; 

 
a) Caso ocorram desistências de candidatos selecionados, candidatos suplentes 

poderão ser chamados a ocupar as vagas. 

 

8. Recursos: A apresentação de recursos se dará através de entrega de solicitação pelo 
candidato na secretaria do PPG e deve respeitar o prazo de 3 (três) dias a partir da 
divulgação dos resultados. 
 

9. Ao realizar sua inscrição, o candidato estará manifestando sua ciência e concordância 
com o presente Edital. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão 
Coordenadora do PPG-EEB. 

 
 

Porto Alegre, 23 de setembro de 2019. 
 

 

 

Prof. Dr. Eduardo Eizirik 

Coordenador do PPG-EEB 


