Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Biologia
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Edital 02/2021 do Programa de Pós-Graduação em Ecologia do Instituto
de Biologia da UNICAMP

Processo seletivo para ingresso no doutorado no segundo semestre de 2021

Por meio do presente edital, aprovado pela CPG-IB em 09 de abril de 2021, o Programa
de Pós-Graduação em Ecologia (PPG-Ecologia) do Instituto de Biologia da UNICAMP
torna públicos os critérios para o processo seletivo para ingresso no curso de Doutorado
no segundo semestre de 2021.
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Calendário do processo seletivo
As inscrições serão feitas exclusivamente por internet. No dia 13/04/2021 será divulgado
o edital e o período de inscrição será de 13/04 a 13/05/2021. A convocação para a prova
estará disponível no 26/05/2021 e a prova será realizada no dia 16/06/2021, em caráter
remoto em decorrência da situação de exceção provocada pela pandemia de COVID19.

Etapa
Inscrições

Data
13/04 a

Horário1
-

Local
Site do PPGEcologia
Site do PPGEcologia
Site do PPGEcologia//E-mail
Site do PPGEcologia
Site do PPGEcologia

13/05/2021
Convocação para as provas no
site
Prova de de proficiência em
inglês
Resultado preliminar2

26/05/2021

-

16/06/2021

10h00

02/07/2021

-

Resultado final

07/07/2021

-

1

Horário de Brasília.
O resultado poderá ser divulgado antes. A partir da data de divulgação o candidato terá dois dias úteis para
interposição de recurso (ver item “7. Interposição de recurso”).
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O processo seletivo em questão não incluirá prova de arguição de projeto e poderá
ser utilizado para o ingresso no curso de doutorado apenas no caso descrito a seguir:
i. Candidato(a) que nunca realizou a prova de arguição de projeto do PPG-Ecologia.
Nesta situação, em caso de aprovação no processo seletivo, apenas será permitida a
matrícula do(a) candidato(a) que tiver bolsa de estudo APROVADA pela FAPESP ou
outro órgão de fomento até o dia 13/05/2021.
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Das inscrições:
1. É condição para inscrição ser portador(a) de diploma de graduação ou apresentar
declaração de que concluirá o Curso Superior até a data da matrícula na área deste
Programa ou em áreas afins. Para diplomados nacionais, será admitida a inscrição para
diplomados em cursos reconhecidos pelo MEC.
2. Poderão se inscrever no processo seletivo candidatos com mestrado ou com previsão
de defesa de mestrado até a data de matrícula.
3. As inscrições serão feitas exclusivamente por internet e estarão abertas no período de
13/04 a 13/05/2021.
a. Os candidatos devem obrigatoriamente:
i. Realizar inscrição na Ficha de inscrição na plataforma SIGA no
Sistema de Gestão Acadêmica da UNICAMP.
ii. Efetuar cadastro na página http://www.ib.unicamp.br/pos/selecao e
anexar nos campos correspondentes os documentos solicitados na seção
2.1 Documentos para inscrição;

2.1

Documentos para a inscrição:
1. Ficha de inscrição na plataforma SIGA (Sistema de Gestão Acadêmica da
UNICAMP) completa. Note que a Ficha de Inscrição só estará completa com o
preenchimento de todos os campos obrigatórios, o que inclui anexar uma foto 3x4. A
foto deve ter fundo de cor clara;
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2. Cadastro na página http://www.ib.unicamp.br/pos/selecao, com preenchimento dos
campos solicitados e envio dos seguintes documentos, em PDF:
a. Aceite de orientação de um(a) docente credenciado(a) no Programa,
explicitando o aceite do(a) candidato(a) como orientando(a) em caso de
aprovação no processo seletivo;
b. Curriculum Vitae atualizado, modelo Lattes, destacando experiência
profissional, estágios, participação em projetos de pesquisa, produção científica,
e outros cursos realizados;
c. Cópia do Diploma de graduação (frente e verso) – exceto para estudante da
UNICAMP que já tenha apresentado o documento à DAC em curso anterior;
d. Cópia do Diploma de Mestrado ou declaração do/a orientador/a em que conste
que a defesa ocorrerá até a data da matrícula, caso o/a candidato/a tenha cursado
ou esteja cursando Mestrado (OBS: Para cursos nacionais, somente serão
aceitos os cursos de Mestrado reconhecidos ou recomendados pela CAPES com
avaliação igual ou superior a 3);
e. Projeto de Pesquisa de no máximo 20 páginas digitadas em Times New Roman
12, espaçamento 1,5. Deve compreender: Resumo (máximo 20 linhas);
Introdução e justificativa, com síntese da bibliografia fundamental; Objetivos;
Plano de trabalho e cronograma de sua execução; Material e métodos; Forma
de análise dos resultados;
f. Comprovante de proficiência em inglês, caso tenha (concederá dispensa da
prova – ver item 4.3)
g. Carta pessoal (no máximo 2 páginas digitadas em Times New Roman 12,
espaçamento 1,5) expondo as razões, motivações e suas experiências
acadêmicas prévias que o levaram a se decidir pelo doutorado em Ecologia;
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h. Memorial acadêmico, composto por histórico escolar, produção intelectual e
participação em eventos, seguindo o padrão da Súmula Curricular da FAPESP
(http://www.fapesp.br/5266)
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Número de vagas
Para este processo seletivo, será destinada 1 (uma) vaga no total. No entanto, a
Comissão do PPG-GBM poderá modificar o número de vagas para este processo
seletivo, a qualquer momento e sem aviso prévio, em decorrência da demanda de
candidatos inscritos e de critérios internos que julgar pertinentes.
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Da prova
A CPPG-Ecologia será responsável pelo processo seletivo, ou por designar uma Comissão
Examinadora do Processo Seletivo, composta por docentes credenciados no Programa.

4.1

Etapa do processo seletivo
O Processo Seletivo constará de:
1) Prova de proficiência em língua inglesa. Eliminatória.

4.2

Sobre a prova de proficiência em língua inglesa
Para realização da prova de conhecimentos e proficiência em caráter remoto o/a
candidato/a deverá:
1. dispor de um computador de mesa ou um notebook, não sendo permitida a realização
do exame por meio de tablet ou celular;
2. utilizar navegador Chrome TM ou Firefox ®
3. ter acesso à uma conexão estável à Internet.
É responsabilidade do/a candidato/a a viabilização das condições necessárias de
conexão estável e de equipamentos apropriados à realização da prova, não cabendo ao
PPG Ecologia nenhuma responsabilidade sobre problemas técnicos no processo de
realização da mesma.
A prova consistirá em uma prova escrita realizada em caráter remoto, que avaliará
a capacidade de interpretar e traduzir textos em inglês. As questões poderão ser
respondidas em português ou espanhol.
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Dispensa da prova de proficiência em língua inglesa
Serão dispensados da Prova de proficiência em língua inglesa os candidatos que
apresentarem, no ato da inscrição, comprovação de um dos seguintes itens:
1)

Certificado emitido por um dos seguintes órgãos: IELTS ou TEAP (pontuação
mínima 6) ou TOEFL (pontuação mínima CBT-213 ou IBT-79).

2)

Proficiência em língua inglesa obtida durante curso de Mestrado reconhecido pelo
Ministério da Educação.

3)

Ser natural de país em que a língua oficial seja o inglês.

4)

Portadores de título de graduação ou mestrado de país de língua inglesa, ou de curso
de mestrado ministrado inteiramente em inglês.

4.3

Aplicação das provas em ambiente virtual
4.4.1 Prova de proficiência em língua inglesa
O processo seletivo será constituído por avaliação escrita realizadas remotamente.
O(a)s candidato(a)s terão acesso às perguntas que comporão a avaliação de proficiência
no dia 16/06/2021, a partir das 10:00hs a ser disponibilizado no site do PPG - Ecologia
(https://www.ib.unicamp.br/pos_ecologia/pt-br/exame) ou pelos e-mails informados na
plataforma SIGA no ato da inscrição. Após o início da avaliação de proficiência, o(a)s
candidato(a)s terão até as 14:00hs do 16/06/2021 para retornar as perguntas. A forma de
retorno das respostas será disponibilizada no site do PPG - Ecologia. Após o término do
prazo final, não será admitida mais o envio das respostas. É vedada a utilização de
qualquer tipo de ferramenta virtual (p.ex. Google tradutor) que realize tradução do inglês
para o português.

4.4

Notas e classificação
1) Para ser considerado(a) aprovado(a) no processo seletivo o(a) candidato(a) deverá obter
nota igual ou superior a cinco (5,0) na Prova de Proficiência em Língua Inglesa;
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Divulgação dos resultados
Os resultados serão divulgados na página do PPG-Ecologia da UNICAMP no dia
02/07/2021. Os resultados serão divulgados da seguinte forma:
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1) Lista de nome do(a) candidato(a) aprovado(a);
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Interposição de recurso
O prazo para interposição de recurso é de dois (02) dias úteis a partir da data de
publicação dos resultados. Para interposição de recurso, o(a) candidato(a) deverá enviar email para pgibsel@unicamp.br para fundamentar a solicitação de recurso.
Os resultados dos recursos interpostos serão divulgados na página do PPG-Ecologia da
UNICAMP no dia 07/07/2021.
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Informações complementares
O processo de aplicação e avaliação das provas e a divulgação dos resultados são de
responsabilidade da Comissão do Processo Seletivo indicada pela CPPG-Ecologia.
A realização da inscrição implica em concordância do(a) candidato(a) aos termos do
presente edital.
Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela CPPG-Ecologia.
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Instruções para matrícula
Os(as) candidatos(as) aptos para matrícula deverão apresentar os documentos solicitados
pela Diretoria Acadêmica da Unicamp (DAC), nas datas previstas no Calendário da DAC.
Para realização da matrícula é necessário ter defendido o mestrado. O candidato aprovado
poderá solicitar adiamento da matrícula para o semestre subsequente, a qual será analisada
pela CPPG-Ecologia. Em caso de deferimento, o candidato manterá sua aprovação (e
nota), mas perderá sua classificação. A reclassificação do candidato ocorrerá no semestre
em que for feita a solicitação para ingresso, devendo o mesmo concorrer às vagas
disponibilizadas para aquele semestre.
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