
Edital de Seleção 
Doutorado Interinstitucional – DINTER/UEM/UFPI – 2012

O Prof. Dr. Luiz Carlos Gomes, Coordenador do PEA - Programa de Pós-Graduação em 

Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, da Universidade Estadual de Maringá, faz saber 

que estarão abertas as inscrições para seleção ao Curso de Doutorado em Ecologia de Ambientes 

Aquáticos Continentais (DINTER UEM/UFPI), turma de 2012, que será conduzida pela Comissão 

de Seleção, conforme as normas que se seguem:

I - O PEA oferecerá 15 vagas para o curso de Doutorado, e o período de inscrição para seleção 
será de 07 a 21 de maio de 2012.

II - Poderão inscrever-se para seleção os portadores do título de Mestre em Ecologia ou áreas 
afins ao Programa, que façam parte do corpo Docente da Universidade Federal do Piauí.

III - As inscrições poderão ser realizadas na secretaria do Departamento de Biologia localizado 
no Centro de Ciências da Natureza (Bloco 1) do Campus Ministro Petrônio Portela (UFPI) 
ou encaminhadas por correspondência,  postada via SEDEX, com a data limite  de  21 de 
maio de 2012, para o seguinte endereço: Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro 
Petrônio Portela, Centro de Ciências da Natureza, Departamento de Biologia, Teresina, PI, 
CEP 64049-550.

IV - O Programa não se responsabiliza por eventuais atrasos dos Correios que venham a impedir 
a inscrição do candidato em tempo hábil para a realização das provas.

V -  Ao inscrever-se para o processo de seleção,  o  candidato  deverá apresentar  os  seguintes 
documentos:

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida, acompanhada de uma foto 3/4 (Anexo 1);

b) Requerimento  ao  Conselho  Acadêmico  do  PEA,  especificando  a  área  de  atuação 
pretendida,  com aceite  do futuro orientador,  com declaração de que está  ciente  das 
exigências acadêmicas do Programa (cursar disciplinas na Instituição Promotora-UEM e 
realizar  estágio  para  o  desenvolvimento  da  tese  junto  ao  orientador  na  Instituição 
Promotora-UEM) e em condições de cumpri-las, conforme descrito no Anexo 2;

c) Cópia do diploma ou comprovante do título de Mestre ou ainda documento do curso de 
pós-graduação  no  qual  encontra-se  matriculado  comprovando  a  data  potencial  da 
defesa, que deve ser anterior à data de matrícula no curso de Doutorado;

d) Cópia do Histórico Escolar do Mestrado;



e) Cópias de documentos pessoais (RG, CPF, Título de Eleitor e Certidão de Nascimento ou 
Casamento);

g)  Currículo  devidamente  documentado,  com  atividades  acadêmicas,  profissionais  e 
científicas. Os currículos deverão conter exclusivamente os dados entre 2007 e 2012, e 
devem  ser  apresentados  na  ordem  relacionada  no  modelo  do  Anexo  3.  Toda 
documentação  anexada  como  comprovante  deverá  ser  numerada  e  referenciada  no 
currículo. A pontuação dos currículos será realizada conforme descrito no Anexo 4;

h) Proposta de Projeto para o Doutorado em 5 (cinco) vias, conforme instruções do Anexo 5;

i) Declaração da Instituição de que o candidato pertence ao quadro de docentes permanentes 
da UFPI e esteja lotado no Campus de Teresina, Floriano, Bom Jesus Parnaíba ou Picos.

VI - Encerrado o prazo de inscrição para a seleção, a documentação será submetida ao Conselho 
Acadêmico do PEA para homologação. A relação das inscrições homologadas será publicada 
no  www.pea.uem.br.  A  documentação  dos  candidatos  que  não  tiverem  suas  inscrições 
homologadas poderá ser retirada na secretaria do Departamento de Biologia da UFPI, Campus 
Ministro Petrônio Portela, num prazo de 30 dias após o processo de seleção.

VII  -  Somente  poderão  submeter-se  ao  exame,  os  candidatos  que  tiverem  suas  inscrições 
homologadas e apresentarem documento de identificação.

VIII - Não serão homologadas as inscrições dos candidatos que:

a) Não anexarem a documentação exigida no item V;

b) Não apresentarem anuência do orientador responsável à vaga pretendida;

c) Forem diplomados em curso de curta  duração, excetuando-se os titulados  em curso de 
especialização na área do Programa;

IX - Cada orientador poderá avalizar mais candidatos do que o número de vagas por ele abertas, 
conforme descrito no Anexo 6. Logo, o candidato concorrerá tanto na classificação geral, 
dentro do número total de vagas oferecidas para o curso, quanto pelo número de vagas do 
orientador. Caso dois ou mais candidatos concorram por uma única vaga, esta será ocupada 
pelo candidato que obtiver melhor classificação geral, sendo os demais desclassificados.

X - Caso nenhum dos candidatos avalizados para uma vaga específica obtenha a nota mínima 
para  aprovação,  esta  ficará  sem  ser  preenchida,  não  podendo,  em  hipótese  alguma,  ser 
ocupada por candidatos preteridos em outras vagas.

XI - A seleção para o Doutorado constará de:

a)  Entrevista, com peso 2 e valor de 0 a 10, a qual será realizada em 26 e 27 de junho de 
2012, com início às 9h no auditório do Departamento de Física, localizado no engate 
entre  os  blocos  03 e  04,  ao  lado da  Secretaria  do  Centro  de Ciências  da  Natureza 
(CCN);

b) Avaliação da proposta de projeto em 5 (cinco) vias, com peso 4 e valor de 0 a 10, a qual foi 
elaborada conforme instruções do Anexo 3 e entregue no ato da inscrição;

c) Análise de currículo, com peso 4 e valor de 0 a 10.

XII - A nota final do candidato será a média ponderada daquelas obtidas em cada avaliação.

http://www.pea.uem.br/


XIII - Será considerado aprovado o candidato que obtiver  nota final igual ou superior a 7,0 
(sete).

XIV - Os candidatos serão classificados de acordo com a nota final obtida. Em caso de empate, 
será observada a vantagem obtida pela ordem nos seguintes critérios: a) nota da Proposta do 
Projeto; b) nota do Currículo; c) nota da Entrevista. 

XV - O resultado da seleção será divulgado até 03 de julho de 2012.

XVI - Os candidatos classificados, até o preenchimento das vagas, respeitada a ordem geral de 
classificação e o número de vagas abertas pelos orientadores, deverão efetivar suas  matrículas 
institucionais (Anexo 7) no período de 04 a 16 de julho de 2012, na secretaria do Departamento 
de  Biologia  localizado  no  Centro  de  Ciências  da  Natureza  (Bloco  1)  do  Campus  Ministro 
Petrônio Portela (UFPI), ou encaminhá-la por correspondência postada via SEDEX, com a data 
limite de 16 de julho de 2012, para o seguinte endereço: Universidade Federal do Piauí, Campus 
Ministro Petrônio Portela, Centro de Ciências da Natureza, Departamento de Biologia, Teresina, 
PI,  CEP  64049-550.  No  ato  da  matrícula  os  candidatos  deverão  apresentar  a  seguinte 
documentação: 

a) Declaração  que  não  participa  de  outro  programa  (cópia  na  PRPPG/UFPI),  com  firma 
reconhecida;

b) Atestado de proficiência em Língua Inglesa,  que deve constar no Histórico Escolar do 
Mestrado.

XVII A matrícula Curricular – De acordo com o Programa.

XVIII - Não caberá recurso em nenhuma instância da decisão final sobre o processo de seleção 
após a homologação pelo Conselho Acadêmico do PEA.

XIX - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção e/ou Conselho Acadêmico 
do PEA - Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais.

(Original assinado por)

Prof. Dr. Luiz Carlos Gomes,
Coordenador. 



ANEXO 1

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº

Programa de Pós-Graduação em
Ecologia de Ambientes Aquáticos 

Continentais
Foto

3/4
DADOS PESSOAIS

NOME:

DATA DE NASCIMENTO: ESTADO CIVIL:

SEXO: NATURALIDADE:

RG: Órgão Expedidor: UF:

TÍTULO DE ELEITOR: Número: Zona: Seção:

CPF:

CURSO DE GRADUAÇÃO:

INSTITUIÇÃO:

ANO DE CONCLUSÃO: (   ) Concluído (   ) Em andamento

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO:

INSTITUIÇÃO:

NÍVEL: (   ) Mestrado (   ) Especialização

ANO DE CONCLUSÃO: (   ) Concluído (   ) Em andamento

VÍNCULO EMPREGATÍCIO:

INSTITUIÇÃO/EMPRESA:

CARGO:

MANTERÁ VÍNCULO EMPREGATÍCIO (   ) Sim (   ) Não

AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES: (   ) Integral (   ) Parcial



ENDEREÇO RESIDENCIAL DO CANDIDATO:

RUA:

BAIRRO:

CEP: CIDADE: UF:

TELEFONE:  FAX:

EMAIL:

ENDEREÇO PROFISSIONAL DO CANDIDATO:

INSTITUIÇÃO/EMPRESA:

RUA:

BAIRRO:

CEP: CIDADE: UF:

TELEFONE:  FAX:

EMAIL:

NOME DO PROVÁVEL ORIENTADOR:

Data: Assinatura do Candidato

Data de recebimento pela secretaria do PEA: ___/___/______.

Secretaria (   ) Correio (   )

________________________

Secretária



ANEXO 2

Modelo do requerimento de inscrição 

Ao
Conselho Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em
Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais

Prezados Senhores:

Eu,  __________________________________________,  portador  (a)  da  cédula  de 

identidade  nº  ______________________,  residente  à  Rua 

_____________________________________, cidade __________ Estado ______, venho através 

do  presente  requerer  minha  inscrição  para  o  exame  de  seleção  ao  curso  de  Doutorado 

Interinstitucional  –  UEM/UFPI,  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  "Ecologia  de  Ambientes 

Aquáticos Continentais", área de concentração Ciências Ambientais, oferecido pela Universidade 

Estadual de Maringá.

Declaro  que  pretendo  atuar  na  área  ___________________________________,  sob 

orientação  do  professor  Dr.  ____________________________________________,  Estou  ciente 

que, após este ato, não me será facultada mudança na área pretendida, com vistas ao exame de 

seleção para ingresso em agosto de 2012. Declaro ainda, estar ciente que devo cursar disciplinas na 

Instituição Promotora-UEM e realizar estágio para o desenvolvimento da tese junto ao orientador na 

Instituição Promotora-UEM, e me encontro em condições de cumpri-las.

Termo em que peço deferimento.

Assinatura do candidato(a)

Declaro aceitar a orientação do candidato,

caso venha ser aprovado no exame de seleção:

Data,           de            de 2012

________________________________________

Orientador(a)



ANEXO 3

Modelo de currículo para seleção 

O currículo entre os anos de 2007 e 2012 deverá ser apresentado na ordem relacionada abaixo 
com a documentação anexada, numerada e referenciada no currículo.

1. Dados pessoais.

2. Formação acadêmica
2.1 Graduação
2.2 Especialização
2.3 Mestrado
2.4 Cursos de extensão

3. Atividades de docência
3.1 Graduação e/ou pós-graduação
3.2 Nível médio

4. Estágios extra-curriculares e/ou participação em projetos.

5. Orientações
5.1 Projetos de Iniciação Científica.
5.2 Monografias de graduação e especialização.

6. Outras atividades profissionais na área.

7. Trabalhos científicos publicados em revistas indexadas e/ou no prelo.

8. Livros ou capítulos de livros publicados e/ou no prelo com corpo editorial.

9. Resumos publicados em eventos científicos.

10. Palestras proferidas/participação em mesas redondas e mini-cursos ministrados.

11. Participação em bancas examinadoras / julgadoras.

12. Consultorias.

13. Coordenação de comissões organizadoras de eventos.

14. Outras atividades.



ANEXO 4

Tabela de pontuação dos currículos Quantidade Pontos

1- Curso de Mestrado até 20

2- Curso de Especialização com monografia até 4

3- Docência graduação e/ou pós-graduação até 10

4- Docência ensino médio até 3

5- Estágios extra curriculares e/ou participação em projetos até 6

6-  Orientação  de  projetos  de  iniciação  científica,  de 

monografias de graduação e especialização

até 5

7- Atividades profissionais na área até 6

8- Trabalhos científicos publicados em revistas indexadas e/ou 

no prelo 

até 20

9- Capítulo de livro e livros com corpo editorial até 8

10- Resumos publicados em eventos científicos até 4

11- Palestras  proferidas/  participação  em  mesas 

redondas/mini-cursos ministrados

até 3

12- Participação em bancas examinadoras e julgadoras até 3

13- Consultorias até 2

14- Coordenação de comissões organizadoras de eventos até 2

15- Outras atividades até 4

TOTAL
100



ANEXO 5 

Instruções para elaboração da Proposta de Projeto

O candidato deverá elaborar proposta de projeto, o mais próximo possível, do que pretende 

desenvolver (máximo de 15 páginas).

Roteiro para elaboração da proposta:

- Título

- Introdução

- Fundamentação teórica

- Justificativa

- Hipótese (s)

- Predição

- Objetivos gerais e específicos

- Metodologia detalhada

- Cronograma de execução

- Orçamento (Planilha de custos)

- Referências



ANEXO 6

Número de vagas oferecidas por orientador para o Dinter UEM/UFPI em 2012

Orientador Área Número de vagas

Alberto Priori Polimorfismo molecular em populações naturais 1

Alice Michiyo Takeda Ecologia de zoobentos e de fauna associada à 
macrófitas 

1

Andréa Bialetzki Ecologia de Ovos e Larvas de Peixes 1

Angelo Antonio Agostinho Biologia e Ecologia de Peixes, Pesca e Manejo de 
Recursos Pesqueiros em Reservatórios

1

Carla Simone Pavanelli Sistemática e Taxonomia de Grupos de Peixes de 
Água Doce

1

Carolina Viviana Minte Vera Ecologia Quantitativa e Pesca 1

Cláudia Costa Bonecker Ecologia de Zooplâncton 1

Erivelto Goulart Ecologia e Biologia de Peixes 1

Evanilde Benedito Ecologia de Peixes 1

Fábio Amodêo Lansac Tôha Ecologia do Zooplâncton 1

Horácio Ferreira Júlio Júnior Ecologia e Citogenética de Peixes 2

João Batista Campos Manejo e Conservação da Biodiversidade 1

Liliana Rodrigues Ecologia de Perifíton 1

Luiz Felipe Machado Velho Ecologia de Protozoários Planctônicos 1

Maria Conceição de Souza Ecologia de Vegetação Ripária 1

Norma Segatti Hahn Ecologia Trófica de peixes. 1

Ricardo Massato Takemoto Ecologia de Parasitos de Peixes 1

Sueli Train Ecologia do Fitopâncton 1

Sidinei Magela Thomaz Ecologia de Macrófitas Aquáticas 1



ANEXO 7

Maringá, xx de xxx de 2012.

_______________________________  aluno(a)  regularmente  matriculado(a)  no 

Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Continentais, 

vem  solicitar  sua  matricula  nas  disciplinas  abaixo  relacionadas,  previstas  no  programa  de 

estudos estabelecido pelo (a) orientador(a).

CODIGO NOME Nº DE CREDITOS

Atenciosamente,

                                _______________________________ 
(nome do aluno)

De Acordo:

_____________________________________
Prof. (a) Dr. (a) (nome do orientador)
               Orientador(a)



FICHA A SER PREENCHIDA PELO ORIENTADOR

NOME DO ALUNO(A): ___________________________________________________________
NOME DO(A) ORIENTADOR(A): __________________________________________________

DISCIPLINAS ELETIVAS A SEREM CURSADAS (pelo menos 4 créditos para o mestrando e 20 créditos para  
o doutorando)

Código Nome da disciplina Nº de créditos
AMB-
AMB-
AMB-
AMB-
AMB-
AMB-

TEMA GERAL DA TESE: 
__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Declaro aceitar a orientação da candidata acima mencionada.

Maringá,  de xxxx de 2012.

_____________________________________________
Prof. (a) Dr. (a) (nome do orientador)

       Orientador(a)

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ



MATRÍCULA

Programa de Pós-Graduação em
Ecologia de Ambientes Aquáticos 

Continentais
Foto

3/4
DADOS PESSOAIS

NOME:  

DATA DE NASCIMENTO:    ESTADO CIVIL: 

SEXO: NATURALIDADE: 

RG:                             Órgão Expedidor: 

CPF:  

TITULO: ZONA: SEÇÃO:    EMISSÃO: 

CURSO DE GRADUAÇÃO: 

INSTITUIÇÃO:  

ANO DE CONCLUSÃO:  

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO:   

INSTITUIÇÃO:   

ANO DE CONCLUSÃO: 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO

INSTITUIÇÃO/EMPRESA:  

CARGO: 

MANTERÁ VÍNCULO EMPREGATÍCIO (   ) Sim (   ) Não

AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES: (   ) Integral (   ) Parcial

ENDEREÇO RESIDENCIAL:



RUA

BAIRRO: 

CEP:     CIDADE : 

TELEFONE: FAX:

EMAIL: 

NOME DO(A) ORIENTADOR(A): 

 

______________________________________

Data:__/___/___ Assinatura do Aluno

Matrícula efetivada em :       /      /2012

________________________

Secretária
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