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EDITAL Nº 04/2019 – SELEÇÃO DE MESTRADO – VAGAS REMANESCENTES 
TURMA 2020/1 

(Publicado em 12/12/2019) 

O Programa de Pós-Graduação em Zoologia (PPGZOO) oferecerá até 05 (cinco) vagas 
para o Curso de Mestrado, na área de Biodiversidade, linhas de pesquisa em (i) 
Sistemática, Biogeografia e História Natural e (ii) Morfologia e Genética Animal, para 
ingresso em 2020/1.   

a) Podem candidatar-se à seleção do Curso de Mestrado os portadores de diploma de 
curso superior (ou documento equivalente, comprovando a colação de grau em data 
anterior ao período de matrícula no PPGZOO definido neste Edital). Os candidatos que 
apresentarem diplomas emitidos por universidades estrangeiras deverão anexar as 
respectivas revalidações, conforme legislação vigente - Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996. O candidato que não se enquadrar nesta especificação terá sua inscrição 
indeferida.   

b) O Curso de Mestrado em Zoologia requer dedicação integral dos alunos para o 
cumprimento da programação didática, que compreende, além de aulas, reuniões de 
estudo, debates, práticas de campo, elaboração de trabalhos, desenvolvimento de 
pesquisa e participação em eventos técnico-científicos.   

 

1 - Da Inscrição 

1.1 - A inscrição deverá ser realizada apenas através do e-mail da Secretaria do 
PPGZOO (secretariappgzoo.ufmt@gmail.com) no período no período de 03 a 07 de 
fevereiro de 2020, mediante o envio de cópias escaneadas (legíveis, preferencialmente 
em formato “pdf”) da documentação descrita a seguir (itens “a” a “m”), com exceção do 
item “j” (arquivo em “xls” ou “xlsx”). O e-mail deverá ser intitulado “Inscrição para 
processo seletivo do PPGZOO-UFMT– Vagas remanescentes 2020/1”. Serão aceitas 
inscrições enviadas até às 23h59min (horário de Brasília) do dia 07 de fevereiro de 2020. 
Os documentos necessários para inscrição são: 

a. Formulário de inscrição devidamente preenchido (ANEXO I);   
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b. Cópia do Diploma de Graduação reconhecido pelo MEC ou outra documentação que 
comprove estar o candidato em condições de colar grau (mesmo de forma 
extemporânea) em um curso de graduação antes de finalizado o período de matrícula 
no PPGZOO. Os candidatos que apresentarem diplomas emitidos por universidades 
estrangeiras deverão anexar as respectivas revalidações, conforme legislação vigente - 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;   

c. Cópia do Histórico escolar do Curso de Graduação expedido por Instituição de Ensino 
Superior devidamente credenciada; 

d. Cópia da Carteira de Identidade;  

e. Cópia do CPF (ou documento equivalente emitido pela Receita Federal); 

f. Cópia do Título de Eleitor; 

g. Cópia do Comprovante de quitação junto à Justiça Eleitoral;   

h. Cópia do Comprovante de quitação com o Serviço Militar se for do sexo masculino; 

i. Uma foto 3x4 recente; 

j. Curriculum Vitae atualizado e documentado (i.e., com cópia dos comprovantes das 
atividades realizadas, paginadas na sequência dos itens no Curriculum Vitae). O 
Curriculum Vitae deverá ser elaborado de acordo com formulário específico, preenchido 
segundo normas que estão no corpo do próprio formulário. Após o preenchimento, 
deverá ser gravado no formato ‘”.xls” ou “.xlsx” e enviado por e-mail à Secretaria do 
PPGZOO (secretariappgzoo.ufmt@gmail.com). O formulário do Curriculum Vitae 
encontra-se no site do PPGZOO (www.ufmt.br/ppgzoo), junto a este Edital. O currículo 
que estiver fora das normas não será avaliado; 

k. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 

l. Declaração firmada pelo candidato atestando estar ciente de que o Curso de Mestrado 
do PPGZOO é ofertado em período integral e, em caso de concessão de bolsa, 
requer dedicação exclusiva (ANEXO II); 

m.  O candidato estrangeiro deverá apresentar documento de identificação emitido pelo 
Departamento de Polícia Federal (RNE), Visto de Permanência vigente e Passaporte. 
Os candidatos que apresentarem diplomas emitidos por universidades estrangeiras 
deverão anexar as respectivas revalidações, conforme legislação vigente - Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996.   

file:///C:/Users/Daniela/Downloads/secretariappgzoo.ufmt@gmail.com
http://www.ufmt.br/ppgzoo
http://www.ufmt.br/ppgzoo
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1.2 – Candidatos residentes fora da região metropolitana de Cuiabá, MT, poderão optar por 
realizar as provas em uma instituição pública de ensino superior que não seja a UFMT, 
campus de Cuiabá. A prova deverá ser aplicada por um professor efetivo da mesma, sem 
relação com o candidato. A sugestão da instituição escolhida deve ser feita no Termo de 
Compromisso para Aplicação de Prova (ANEXO III), que deverá ser entregue no ato da 
inscrição. 

1.3 – A lista dos locais onde as provas serão aplicadas será divulgada de acordo com 
os itens 2.7 e 5 deste Edital. 

1.4 – Não haverá inscrições condicionais. O registro da inscrição dependerá do envio 
integral dos documentos acima solicitados. Não será aceito o envio de qualquer documento 
depois de encerrado o período de inscrição.   

1.5 – O PPGZOO não se responsabilizará pela não efetivação da inscrição motivada por 
questões de ordem técnica, como falhas de comunicação na rede, congestionamento das 
linhas de comunicação, quedas de energia e outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados ou a impressão de boleto bancário. 

1.6 – A taxa de inscrição é no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e o seu pagamento deverá 
ser efetuado mediante boleto bancário emitido pela Fundação UNISELVA, através do site 
www.fundacaouniselva.org.br permanecendo disponível no período de inscrição. 
Efetivado o pagamento, não haverá devolução da taxa de inscrição. Não será aceito 
comprovante de agendamento de pagamento, mesmo que apresentado na forma 
original. 

1.7 – O candidato poderá obter isenção de pagamento da taxa de inscrição, conforme prazo 
e condições estabelecidos abaixo e no item 5 deste Edital. A solicitação de isenção de taxa 
deverá ser encaminhada para os e-mails secretariappgzoo.ufmt@gmail.com e 
coord.ppgzoo.ufmt@gmail.com. Servidores efetivos do quadro técnico-administrativo da 
Universidade Federal de Mato Grosso estão isentos da taxa de inscrição, desde que 
acrescentem à documentação exigida para a inscrição, cópia de documento comprobatório 
de vínculo institucional. 

 1.8 - De acordo com o Decreto n. 6.593, de 2 de outubro de 2008, fará jus à isenção total 
de pagamento da taxa de inscrição o candidato que, cumulativamente: a) comprovar 
inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal, de 
que trata o Decreto n. 6.135, de 26 de junho de 2007, por meio de indicação do Número de 
Identificação Social (NIS) do candidato, constante na base do CadÚnico existente no 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS); e b) for membro de 
“família de baixa renda”, nos termos do Decreto n. 6.135, de 26 de junho de 2007. O 
requerimento de isenção deverá ser apresentado por meio de formulário específico 
(ANEXO IV) a ser disponibilizado na página do PPGZOO (www.ufmt.br/ppgzoo) e na página 

file:///D:/Documents/UFMT/PPGZOO%20UFMT/Seleção%20para%202020/www.fundacaouniselva.org.br
mailto:secretariappgzoo.ufmt@gmail.com
mailto:coord.ppgzoo.ufmt@gmail.com
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da UFMT (www.ufmt.br). O formulário deverá ser preenchido, impresso, assinado pelo 
candidato, digitalizado e enviado para a secretaria do PPGZOO via e-mail 
(secretariappgzoo.ufmt@gmail.com) com cópia para a coordenação do PPGZOO 
(coord.ppgzoo.ufmt@gmail.com), instruído com documentação comprobatória, na data de 
27 de janeiro de 2020. 

1.9 – As solicitações de isenção de pagamento de taxa de inscrição serão analisados e 
terão parecer emitido pelo Colegiado do Curso em 28 de janeiro de 2020.  

1.10 - O candidato cuja solicitação de isenção do pagamento de taxa de inscrição for 
indeferida, deverá fazer o pagamento da taxa conforme orientações presentes no item 1.6 
deste Edital, até o dia 07 de fevereiro de 2020.  

1.11 - O candidato cuja solicitação de isenção do pagamento de taxa de inscrição for 
deferida deverá anexar cópia da decisão (divulgada na página do PPGZOO 
[www.ufmt.br/ppgzoo] e na página da UFMT [www.ufmt.br]) aos documentos exigidos para 
inscrição. 

1.12 - A relação dos professores com disponibilidade para orientar alunos de Mestrado a 
partir de março de 2020 encontra-se no site do PPGZOO (www.ufmt.br/ppgzoo), junto a 
este Edital. No formulário de inscrição o candidato deverá, obrigatoriamente, mencionar o 
nome do orientador pretendido, bem como o nome de um segundo orientador pretendido, 
para o caso do primeiro não poder orienta-lo. 

1.13 - As vagas oferecidas pelo PPGZOO (05 vagas) serão preenchidas de acordo com a 
classificação final do candidato, que será disponibilizada no site deste 
Curso(www.ufmt.br/ppgzoo) e no site da UFMT (www.ufmt.br). Não há obrigatoriedade de 
preenchimento de todas as vagas.  

 

2 - Do Processo Seletivo 

2.1 – A seleção de ingresso será conduzida por Professores Doutores e/ou Pesquisadores 
de Pós-Doutorado associados ao quadro de docentes do PPGZOO, podendo incluir 
Professores Doutores convidados lotados em outras instituições de ensino e pesquisa do 
País. O processo compreende as seguintes etapas:  

a) Prova Escrita de Conhecimentos Específicos, de caráter eliminatório, com duração 
máxima de 04 (quatro) horas e nota mínima igual a 6,0. A prova versará sobre os 
temas que constam no ANEXO V. As respostas serão avaliadas pela clareza, precisão 
e, sobretudo, conteúdo. Esta prova poderá ser substituída pelo critério de 
aproveitamento por avaliação continuada nos termos do item 2.2; 

mailto:secretariappgzoo.ufmt@gmail.com
mailto:coord.ppgzoo.ufmt@gmail.com
http://www.ufmt.br/ppgzoo
http://www.ufmt.br/ppgzoo
http://www.ufmt.br/ppgzoo
http://www.ufmt.br/ppgzoo
http://www.ufmt.br/ppgzoo
http://www.ufmt.br/
http://www.ufmt.br/
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b) Prova de Aptidão à Compreensão da Língua Inglesa, de caráter eliminatório, com 
duração máxima de 02 (duas) horas e nota mínima igual a 6,0. A prova versará sobre 
texto(s) em inglês condizente(s) com uma ou mais das Áreas de Concentração do 
Programa (Sistemática, Biogeografia e História Natural; Morfologia e Genética), na qual 
será avaliada a interpretação do(s) texto(s), sendo permitido o uso de dicionário 
impresso. A Prova de Aptidão à Compreensão da Língua Inglesa não substitui a 
Prova de Proficiência em Inglês, que deverá ser realizada até o 18º mês de ingresso 
do candidato, conforme o Regimento Interno do PPGZOO e a Resolução CONSEPE nº 
05/2008; 

c) Análise de Curriculum Vitae, que deverá ser preenchido em formulário próprio e 
enviado em uma versão digital (formato “xls” ou “xlsx”) no ato da inscrição. Este 
formulário encontra-se no site do PPGZOO (www.ufmt.br/ppgzoo), junto a este Edital. 
O currículo que estiver fora das normas não será avaliado. 

2.2 – Aproveitamento por Avaliação Continuada: Candidatos formados pelos cursos de 
Bacharelado em Ciências Biológicas e/ou Licenciatura Plena em Ciências Biológicas 
oferecidos pelo Instituto de Biociências da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), 
campus Cuiabá, que comprovem média aritmética igual ou superior a 7,0 nas cadeiras 
obrigatórias de Zoologia, Genética e Evolução através de seu histórico escolar, poderão 
ser dispensados da Prova Escrita de Conhecimentos Específicos. Estas cadeiras 
incluem “Zoologia I”, “Zoologia II”, “Zoologia III” e “Zoologia de Campo” (esta última apenas 
para o Bacharelado); “Genética Molecular” e “Genética”; “Fundamentos de Evolução, 
Sistemática e Biogeografia” e “Evolução”. 

2.3 – A nota da Prova Escrita de Conhecimentos Específicos e a nota do Aproveitamento 
por Avaliação Continuada serão utilizadas apenas como critérios para ingresso no 
PPGZOO de acordo com os itens 2.1.a e 2.2, respectivamente, e não serão utilizadas para 
a classificação final dos candidatos. 
 
2.4 – A nota final do candidato no Exame de Seleção, que será utilizada para obter a sua 
classificação final, será calculada através da média ponderada das notas da Prova de 
Aptidão à Compreensão da Língua Inglesa e da Análise de Curriculum Vitae, conforme os 
seguintes pesos: 
 
a) Prova de Aptidão à Compreensão da Língua Inglesa: peso 1 (um); 
b) Análise de Curriculum Vitae: peso 2 (dois).    

2.5 - O processo seletivo será realizado no período de 18 a 27 de fevereiro de 2020, de 
acordo com o seguinte cronograma:  

18/02/2020 - 08h00min (horário local, exceto Acre); 07h00min (horário local no Acre) - Prova 
Escrita de Conhecimentos Específicos;  

http://www.ufmt.br/ppgzoo
http://www.ufmt.br/ppgzoo
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18/02/2020 - 14h00min (horário local, exceto Acre); 13h00min (horário local no Acre) - Prova 
de Aptidão à Compreensão da Língua Inglesa;  

20/02/2020 - Resultados da Prova Escrita de Conhecimentos Específicos, Prova de Aptidão 
e Compreensão da Língua Inglesa e Análise de Curriculum Vitae; 

21/02/2020 - Prazo final para recurso contra os resultados da Prova Escrita de 
Conhecimentos Específicos, Prova de Aptidão e Compreensão da Língua Inglesa e Análise 
de Curriculum Vitae; 

27/02/2020 – Resultado Final. 

2.6 - O conteúdo programático e a bibliografia sugerida para a Prova Escrita de 
Conhecimentos Específicos estão disponíveis no ANEXO V.   

2.7 – A lista dos locais onde serão aplicadas as provas será divulgada no Instituto de 
Biociências/UFMT e publicada no site do PPGZOO (www.ufmt.br/ppgzoo) e no site da 
UFMT (www.ufmt.br) a partir do dia 14 de fevereiro de 2020. 

2.8 - Os candidatos deverão apresentar documento original de identificação com foto, em 
todas as etapas do Processo de Seleção. Os candidatos deverão comparecer com 30 
minutos de antecedência ao início das provas. A entrada dos candidatos nas salas em que 
serão realizadas as provas será permitida, impreterivelmente, até às 08h00min no período 
matutino, e até às 14h00min no período vespertino, sempre horário local, exceto no Acre 
(até às 07h00min no matutino e até às 13h00min no período vespertino).   

2.9 - As correções da Prova Escrita de Conhecimentos Específicos e da Prova de Aptidão 
à Compreensão da Língua Inglesa serão feitas sem identificação nominal do candidato.   

2.10 - Os resultados do Processo de Seleção, de acordo com a ordem decrescente de 
classificação, serão afixados publicamente no quadro de avisos do Instituto de Biociências 
(IB) e no quadro de avisos da Pós-graduação em Zoologia/IB, sendo divulgados, também, 
no site do PPGZOO (www.ufmt.br/ppgzoo) e no site da UFMT (www.ufmt.br).  

2.11 - Em caso de empate na ordem de classificação será observada a vantagem obtida 
pelos seguintes critérios em sequência: maior nota no Curriculum Vitae; maior nota na 
Prova de Aptidão à Compreensão da Língua Inglesa; idade (em ordem decrescente; Lei no 
10.741, de 1o de outubro de 2003). 

2.13 – Pessoas com deficiência, que dependam de atendimento especial no processo 
seletivo, deverão solicitá-lo formalmente à Coordenação do PPGZOO, via ofício, 
explicitando a natureza da deficiência e o tipo necessário de atendimento.  

http://www.ufmt.br/ppgzoo
http://www.ufmt.br/ppgzoo
http://www.ufmt.br/
http://www.ufmt.br/
http://www.ufmt.br/ppgzoo
http://www.ufmt.br/ppgzoo
http://www.ufmt.br/
http://www.ufmt.br/
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3 - Dos Recursos 

3.1 - Caberá recurso a cada uma das três fases do Processo de Seleção, no prazo de 24 
horas a contar da data de publicação dos resultados (veja as datas para recurso nos itens 
2.5 e 5 deste Edital). A solicitação deverá ser dirigida à Coordenação do Programa de Pós-
Graduação em Zoologia, por meio de formulário específico que se encontra no site do 
PPGZOO (www.ufmt.br/ppgzoo), junto ao Edital. Se o candidato desejar entrar com recurso 
contra mais de uma fase do Processo de Seleção, deverá enviar formulário distinto para 
cada uma das fases. O formulário deverá ser preenchido, impresso, assinado pelo 
candidato e enviado para a secretaria do PPGZOO.  Recursos interpostos à distância (i.e., 
por candidatos que realizarem provas fora da instituição sede) serão aceitos se digitalizados 
(após preenchimento e assinatura do candidato), gravados em formato “pdf” e 
encaminhados por e-mail à coordenação do PPGZOO (coord.ppgzoo.ufmt@gmail.com), 
com cópia para a secretaria do PPGZOO (secretariappgzoo.ufmt@gmail.com).  

3.2 - O pedido de recurso deverá ser claramente justificado, indicando com precisão o ponto 
sobre o qual versa a contestação. O recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de 
reexame de forma clara e objetiva, podendo apensar os documentos que julgar 
convenientes. Será concedida vista acompanhada ao candidato que requerê-la para 
fundamentar o recurso, devendo o Programa disponibilizar os critérios utilizados na 
correção/pontuação. Neste caso, quem acompanhará o candidato será o coordenador do 
PPGZOO ou um membro da Comissão do Processo Seletivo. No caso dos candidatos que 
realizarem provas fora da UFMT, campus Cuiabá, estes serão acompanhados pelo 
professor que aplicou a prova. Todos os recursos receberão pareceres circunstanciados 
apontando as razões que levaram ao deferimento ou indeferimento   

3.3 - A publicação do resultado de cada fase da seleção, assim como do resultado final do 
processo seletivo, será feita por meio de relação contendo a pontuação de todos os 
candidatos aprovados e classificados.    

 

4 - Da Matrícula e Início do Curso 

4.1 - Os candidatos aprovados deverão efetivar sua matrícula na Secretaria do Programa 
de Pós-graduação em Zoologia, no período de 02 a 13 de março de 2020. A partir de 16 
de março de 2020, havendo desistência(s), serão publicadas chamadas remanescentes 
dos candidatos classificados, até que se complete o número de vagas estabelecido neste 
Edital.  

http://www.ufmt.br/ppgzoo
http://www.ufmt.br/ppgzoo
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4.2 - No ato da matrícula o candidato é obrigado a apresentar a documentação original 
descrita no item 1.1 deste Edital ou cópias autenticadas em cartório, para autenticação 
administrativa das cópias apresentadas na inscrição.   

4.3 - O início das aulas será em 16 de março de 2020.  

 

5 - Cronograma do Processo Seletivo 

Evento Data 

Solicitação de isenção de taxa de inscrição  27/01/2020 

Resultado da solicitação de isenção de taxa de isenção  28/01/2020 

Prazo final para recurso contra o indeferimento de isenções 29/01/2020 

Resultado da análise dos recursos contra o indeferimento de 
isenções 

30/01/2020 

Inscrição para o Processo Seletivo  03 a 07/02/2020 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas  10/02/2020 

Prazo final para recurso contra as inscrições indeferidas  11/02/2020 

Resultado da análise dos recursos das inscrições indeferidas 12/02/2020 

Divulgação dos locais das provas (instituições e salas)  14/02/2020 

Prova Escrita de Conhecimentos Específicos 

18/02/2020 
08h00min (horário local, 
exceto Acre) 
 
07h00min (horário local no 
Acre) 

Prova de Aptidão à Compreensão da Língua Inglesa  

18/02/2020 
14h00min (horário local, 
exceto Acre) 
 
13h00min (horário local no 
Acre) 

Resultados da Prova Escrita de Conhecimentos Específicos, 
Prova de Aptidão à Compreensão da Língua Inglesa e Análise 
do Curriculum Vitae 

20/02/2020 

Prazo final para recursos contra os resultados da Prova Escrita 
de Conhecimentos Específicos, Prova de Aptidão à 
Compreensão da Língua Inglesa e Análise do Curriculum Vitae 

21/02/2020 

Resultado da análise dos recursos 27/02/2020 

Resultado Final  27/02/2020 
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Evento Data 

Período de Matrícula 02 a 13/03/2020 

Início do Curso 16/03/2020 

6 - Disposições Gerais  

6.1 - Nenhum resultado do Processo de Seleção será divulgado por telefone.  
O Programa não garante bolsas de estudos para os candidatos aprovados. O ingresso 
no Curso de Mestrado não implica na concessão automática de bolsa de estudos. A 
concessão de bolsas é realizada anualmente, em processo seletivo específico regido 
por Edital próprio, e condicionada à existência de cotas disponibilizadas pelas agências 
de fomento.   

6.2 - Todos os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora do Processo de Seleção.  

6.3 - Edital aprovado em 09 de dezembro de 2019 em Reunião Extraordinária da 
Comissão de Seleção do Programa de Pós-graduação em Zoologia (PPGZOO). 
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