
Tabela de vagas disponíveis para novos alunos por Orientador e regras de preenchimento 
das vagas  

 

Referente aos Editais de Seleção 2021/1 – PPG em Ecologia e Evolução da Biodiversidade  
 

OBS. 1: A disponibilidade de vaga por orientador abaixo (quando não especificado) considera o 
somatório de alunos das seleções de mestrado e de doutorado. Portanto, é possível que a soma 
(mestrado mais doutorado) dos candidatos aprovados para um orientador nos dois processos 
seletivos seja superior às vagas disponíveis para o mesmo informadas na tabela abaixo. Neste 
caso, o orientador decidirá quantos estudantes aceitará em cada categoria (mestrado e 
doutorado), dentro do limite total informado. Dentro da categoria (mestrado ou doutorado), a ordem 
de preenchimento das vagas obedecerá a ordem de classificação dos candidatos no respectivo 
processo seletivo. 
Por exemplo, um orientador tem três vagas no total e forneceu cinco Manifestações de Interesse 
em orientação. Se quatro destes alunos foram aprovados (dois no mestrado e dois no doutorado), 
o orientador pode decidir que aceitará dois alunos de doutorado e um de mestrado ou o inverso, 
sempre na ordem de classificação nos respectivos processos seletivos. 
 
OBS. 2: Caso um candidato seja aprovado, mas na ordem de classificação ficar além da 
disponibilidade de vaga junto ao orientador indicado no ato de inscrição, este candidato poderá 
contatar outro orientador com vaga disponível e, se aceito pelo mesmo, entregar nova 
Manifestação de Interesse em Orientação, conforme item 4.4 do edital de seleção. 
 
Vagas para novos alunos por Orientador – Edital 2021/1 – PPG-Ecologia e Evolução da 
Biodiversidade 
 
 
           

Orientador 
Nº máximo de novos alunos  (M + 

D) 

Betina Blochtein 2 Mestrado e 3 Doutorado  
Carla Suertegaray Fontana 4 
Eduardo Eizirik 4 
Eliane  Romanato Samtarem  3 Mestrado e 3 Doutorado 
Gervásio da Silva Carvalho 3 
Guendalina Turcato Oliveira 4 
Júlio César Bicca-Marques 4 
Laura Roberta Pinto Utz 3 
Marco Brandalise de Andrade 2 
Mônica Ryff M. Vianna 5 
Nelson Ferreira Fontoura 1 Mestrado e 1 Doutorado 
Renata Medina da Silva 2 
Pedro Maria de Abreu Ferreira 4 
Renato Augusto Teixeira 2 
Roberto Esser dos Reis 3 
Sandro Luis Bonatto 3 

 

 


