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A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas (Zoologia)
(PPGZOO), Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições e em cumprimento da decisão da Comissão Coordenadora do PPGZOO,
nos termos do regulamento do programa, de acordo com as exigências da resolução
CEPG 01/2006, torna pública a abertura de inscrições através do Edital  Nº 305 e
estabelece normas relativas ao exame de seleção para a pós-graduação do segundo
semestre de 2015, nível doutorado.

1. INSCRIÇÕES

1.1. As inscrições para o exame de seleção de candidatos ao Curso de Doutorado do
Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas (Zoologia) do Museu Nacional
estarão abertas de 9 a 13 de novembro de 2015, de 10:00 as 16:00, na Secretaria do
PPGZOO,  localizada  no  Paço  Imperial  da  Quinta  da  Boa  Vista,  Museu  Nacional,
Quinta da Boa Vista s/n, São Cristóvão, Rio de Janeiro.

1.2. Documentação exigida para a inscrição no exame de seleção para o Curso de
Doutorado:

1.2.1. Cópia autenticada do diploma de graduação e de mestrado;

1.2.2. Cópia dos históricos escolares dos cursos de graduação e mestrado;

1.2.3. Cópias da carteira de identidade, CPF e título de eleitor;

1.2.4. Cinco (5) cópias do projeto de tese [veja modelo próprio no Anexo 1],

1.2.5. Carta de aceite de orientação de docente habilitado no PPGZOO [veja
modelo próprio no Anexo 2];

1.2.6. Curriculum Vitae documentado [veja modelo próprio no Anexo 3];

1.2.7. Ficha de inscrição preenchida.



1.3. A documentação constante do  Curriculum vitae  deve estar autenticada por um
cartório ou pela secretaria do PPGZOO no ato da inscrição.

1.4. Candidatos que não concluíram o mestrado estão autorizados a concorrer ao
doutorado.  Para  fins  de  pontuação  do  Curriculum vitae  serão  considerados  como
mestres. Caso o mestrado não tenha sido concluído até a matrícula, a mesma não
será efetivada.

1.5. Não há limite de vagas para o curso, sendo estas condicionadas à disponibilidade
de orientador.

1.6. A UFRJ isenta o aluno do pagamento de taxas.

2. SELEÇÃO

2.1. A seleção para o curso de doutorado será conduzida por banca composta por
professores credenciados no PPGZOO ou convidados.

2.2. A seleção será composta pelas seguintes avaliações:

2.2.1. Prova escrita de inglês;

2.2.2. Prova oral sobre o projeto;

2.2.3. Análise do curriculum vitae.

2.3. A prova de inglês tem caráter eliminatório (nota mínima 5,0). Será constituída de
compreensão de texto com perguntas e respostas em português. É permitido o uso de
dicionário (inclusive inglês/português). 

Não precisarão realizar prova de inglês os candidatos que comprovem proficiência na
língua (obrigatória a apresentação de documentação comprobatória com validade de
4 anos) através de diploma ou certificado de Institutos de Ensino do Brasil  ou do
Exterior que comprovem a proficiência em inglês do candidato.

Serão aceitos também o "Certificado de Proficiência em língua inglesa" cujos valores
exigidos são: TOEFL (IBT) (82); TOEFL (computer-based) (215); TOEFL paper-based
(550); TOEFL ITP (500), TOEIC (700); IELTS (6,0); ESLAT (6,0); Cambridge (CAE -
Certificate in Advanced English); Teste de Proficiência em Inglês da União Cultural
Brasil Estados Unidos (nível Doutorado - área Zoologia).



Os candidatos que foram aprovados na prova de inglês do PPGZOO em semestres
passados, ou em outros cursos de pós-graduação, observando o prazo de validade
de quatro anos, poderão solicitar a não realização da prova.

As solicitações de isenção da prova de inglês devem ser encaminhadas por escrito,
com o original e cópia da documentação comprobatória no momento da inscrição no
concurso.

2.4. As demais provas terão caráter classificatório, entretanto, a nota mínima para a
prova oral é 5,0. A média final mínima é de 5,0 pontos.

2.5. A prova oral versará sobre o projeto do candidato, sendo pública e vedada aos
demais candidatos. Será permitida a gravação da mesma pelo próprio candidato. É
vedada  a  manifestação  do  público  e  a  banca  tem o  direito  de  exigir  a  saída  de
qualquer pessoa que interfira com o andamento da avaliação.

2.6. A análise do curriculum vitae será realizada através de uma planilha de pontos,
disponível para consulta com os orientadores.

2.7.  Revisões  de  notas  de  provas  podem ser  solicitadas  por  escrito,  nos  prazos
determinados pelo cronograma.

2.8. No caso de empate, a classificação será decidida pela maior nota nas avaliações,
considerando a seguinte ordem: 1°) currículo, 2°) oral e 3°) ordem de inscrição.

2.9. Cronograma da seleção:

2.9.1. Segunda-feira, 7 de dezembro de 2015: A prova de inglês terá início às 9:00h,
com duração de, no máximo, duas horas. O local exato da prova será indicado na
data da mesma na Secretaria do PPGZOO. O resultado será divulgado às 16:00h e
será imediatamente seguido da vista e revisão por parte dos interessados.

2.9.2. Terça-feira, 8 de dezembro de 2015: Início das provas orais em horário a ser
agendado após definição do número de candidatos.  O local  exato  da prova  será
indicado na data da mesma na Secretaria do PPGZOO.

2.9.3. Sexta-feira, 11 de dezembro de 2015: Divulgação do resultado final às 17:00h.

2.9.4.  Observação:  Dependendo  do  número  de  candidatos  inscritos,  a  data  da
divulgação do resultado do concurso poderá ser alterada. Na medida do possível os
resultados  vão  ser  disponibilizados  na  página  eletrônica  do  PPGZOO
http://www.ppgzoo.museunacional.ufrj.br/.

http://www.ppgzoo.museunacional.ufrj.br/


3. DISPOSITIVOS FINAIS

3.1. Caso seja do interesse do candidato, será permitido recurso quanto às decisões
da  banca  examinadora.  Os  recursos  deverão  ser  feito  por  escrito  e  entregue  na
Secretaria do PPGZOO no horário de funcionamento, no dia 11 de dezembro de 2015
para a apreciação da Comissão Coordenadora do PPGZOO.

3.2.  Os  candidatos  aprovados  que  tiverem  qualquer  matrícula  ativa  na  UFRJ  só
poderão ser matriculados no PPGZOO após o desligamento do curso no qual estejam
vinculados.

3.3.  A  matrícula  só  será  efetivada  mediante  apresentação  de  documento
comprobatório de conclusão do mestrado.

3.4.  Os  documentos  entregues  na  inscrição  poderão  ser  devolvidos,  mediante
solicitação na Secretaria do PPGZOO, até um mês após a seleção. Após esse prazo
serão descartados.

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2015.

Cristiana S. Serejo

Coordenadora do PPGZOO


