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EDITAL 05/2021
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS - CURSO DE MESTRADO

1. CONTEXTO ATUAL

O Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas, com Doutorado e Mestrado em Biologia Animal
(PPGBAN) tem como o objetivo formar profissionais qualificados em diferentes subáreas, como
Sistemática, Biogeografia, Biologia Evolutiva, Ecologia, Genética, Biotecnologia e Biologia da
Conservação. Anualmente, o PPGBAN seleciona novos alunos aos cursos de mestrado e doutorado,
utilizando editais específicos. Os editais anuais do PPGBAN definem critérios específicos a cada ano,
podendo variar entre notas mínimas de corte, tipos de perguntas, assim como pontuação dos itens do
currículo.
Para entrada de alunos em 2021, o Edital 02/2021 (Nível: mestrado) utilizou de entrevista aos
candidatos, com comissão composta por três avaliadores, de caráter eliminatório (com nota de corte 6,0)
e análise curricular de caráter classificatório.

Considerando que:

(1) há disponibilidade de 1 (uma) nova bolsa de mestrado, como cota da FEST a pesquisador prof Aureo
Banhos;
(2) o resultado do edital 02/2021 foi publicado em 20 de maio de 2021, com matrícula dos alunos
aprovados em 01 e 02 de junho 2021;
(3) o número de alunos aprovados no edital 02/2021 foi inferior ao número de vagas ofertadas;
(4) há disponibilidade de vagas de orientadores e de infraestrutura de ensino e pesquisa para absorver mais
alunos;
(5) o princípio da eficiência na administração pública exige resultados positivos para o serviço público e
satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros;

O Colegiado do PPGBAN RESOLVE:

a) classificar o candidato que obteve nota igual ou superior a 5,0 e inferior a 6,0 no Edital 02/2021;
b) convocar o candidato a manifestar interesse em ingressar no curso de Mestrado do PPGBAN em

outubro de 2021, obedecendo a ordem de classificação, conforme critérios e procedimentos
descritos no item 2 da presente chamada, para o preenchimento de 1 (uma) vaga disponível de
bolsas de Mestrado.

2. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS

2.1. Fazendo cumprir a deliberação do Colegiado do PPGBAN, procedeu-se à análise das notas obtidas no
Edital 02/2021, conforme previsto no edital.
2.2. Foi elaborada a lista de classificação dos candidatos, obedecendo a ordem decrescente da nota final do
currículo, conforme resultado homologado em maio de 2021;
2.3. O candidato da lista de classificação (item 3 da presente chamada) deverá encaminhar o Formulário de
Manifestação de Interesse em se matricular no curso de Mestrado do PPGBAN em Outubro de 2021
(Anexo 1), para o email coordenador selecao.ppgban@gmail.com.
2.4. O candidato deverá indicar o orientador a partir da lista de orientador disponível nesse edital no
PPGBAN (Anexo 2). É obrigatório obter o aceite do orientador, apresentar a proposta de projeto de
pesquisa a ser desenvolvido no curso e atestar a viabilidade de receber cota de bolsa.
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2.5. No preenchimento do Formulário do Anexo 1, o candidato poderá apresentar proposta de projeto de
pesquisa e orientador(a) distintos daqueles apresentados no ato da inscrição no Edital 02/2021.
2.6. Se um candidato convocado não atender ao previsto nos itens 2.3 e 2.4 da presente chamada, no prazo
previsto no cronograma, perderá o direito à vaga.
2.7. O resultado final com o candidato aprovado será homologado pelo Colegiado do PPGBAN.

3. LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA O MESTRADO

Colocação

Candidato(a)

Nota
média

entrevist
a

Nota

Currículo

Nota final do

candidato*

1 Brener Fabres da Silva 92 5,8 5,8

*Nota final conforme resultado homologado do Edital 02/2021

4. DO CRONOGRAMA

Atividade Data (Horário e Local
quando for o caso)

Publicação da presente Chamada 05/2021 14/10/2021

Prazo para manifestação de interesse conforme itens 2.3 e
2.4 da presente chamada

Até 18/10/2021, às 18 h -
horário de Brasília

Resultado final do edital 20/10/2021

Matrícula no curso e início das atividades 21/10/2021 até 23/10/21

5. DA MATRÍCULA

5.1. Para matrícula como aluno regular, o candidato aprovado deverá comprovar, até a data limite do
período de matrícula:

a) comprovante de conclusão do curso de graduação com Bacharelado ou Licenciatura em
qualquer área do conhecimento;
b) o projeto a ser desenvolvido de acordo com modelo fornecido pelo PPGBAN, com título,
introdução (caracterização do problema e justificativa), objetivos, material e métodos,
viabilidade e cronograma.

5.2. Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado do PPGBAN.

Vitória – ES, 06 de outubro de 2021.
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ANEXO 1
FORMULÁRIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

EDITAL 05/2021 - MESTRADO
ESSE FORMULÁRIO PODE SER OBTIDO NA PÁGINA DO PPPGBAN (WWW.CIENCIASBIOLOGICAS.UFES.BR)

1.Nome do Candidato:

2.Nome do Orientador:

3.Declaro que:
a) tenho interesse em me matricular no curso de mestrado;
b) não apresento vínculo empregatício e não tenho percepção de renda de qualquer natureza que impeça
o recebimento de bolsa de estudo.

Data:                              Assinatura do aluno:

4. Título do projeto (máximo 20 palavras):

5. Objetivo e metodologia (máximo 300 palavras):

6. Eu, (Nome do orientador), declaro possuir toda a estrutura, recursos e logística necessárias para
garantir a viabilidade técnica do projeto mencionado nos itens 4 e 5.

Data:                               Assinatura do orientador*

*Será aceita assinatura digitalizada ou eletrônica emitida pelo sistema Lepisma (para o
orientador).

ANEXO 2
EDITAL 05/2021 - MESTRADO

RELAÇÃO DO POTENCIAL ORIENTADOR PARA A PRESENTE CHAMADA

PROFESSOR E-MAIL LATTES ID*

Aureo Banhos dos Santos aureobs@gmail.com 8121966714896903

*para buscar o currículo do orientador, utilizar o Lattes ID
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PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
ROBERTA PARESQUE - SIAPE 3342367
Subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas
Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas - PPGCBA/CCHN
Em 14/10/2021 às 11:22

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/287415?tipoArquivo=O
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