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CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA VEGETAL 
 

EDITAL POCESSO SELETIVO 2019/1- MESTRADO E DOUTORADO 
 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal da Universidade Federal do Espírito Santo 
torna pública a abertura do processo seletivo de candidatos ao Curso de Mestrado e Doutorado para o 
primeiro semestre de 2018. O processo seletivo será conduzido por uma Comissão de Seleção indicada pelo 
Colegiado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal consonante com a Resolução nº 
40/2014 do CEPE-UFES. Poderão inscrever-se os candidatos que tenham concluído Curso de Graduação de 
duração plena nas áreas de Ciências Biológicas, Ciências Agrárias, Ciências Florestais, Biologia Vegetal e 
Biotecnologia. 

CRONOGRAMA 
 

Atividade Data Horário 

Período de inscrição on line 01 a 30 de novembro de 2018 Até às 17:00 horas do último dia 

Deferimento das inscrições 03 de dezembro de 2018 A partir das 09:00 horas 

Exame de conhecimento 05 de dezembro de 2018 09 às 12:00 horas 

Resultado do exame de conhecimento e 
liberação do gabarito 

06 de dezembro de 2018 A partir das 10:00 horas 

Exame de proficiência em inglês 06 de dezembro de 2018 14 às 16:00 horas 

Resultado do exame de proficiência em 
inglês e liberação do gabarito 

07 de dezembro de 2018 A partir das 16:00 horas 

Divulgação do resultado do processo seletivo 10 de dezembro de 2018 A partir das 14:00 horas 

Prazo para apresentação de recursos 11 de dezembro de 2018 09 às 16:00 horas 

Resposta aos recursos 12 de dezembro de 2018 A partir das 09:00 horas 

Divulgação do resultado final do 
processo seletivo 

13 de dezembro de 2018 A partir das 09:00 horas 

Início do período letivo março de 2019 A ser definido por cada disciplina 

 
DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA 

O candidato deverá apresentar os documentos abaixo. Os anexos estão disponíveis na página eletrônica do 
PPGBV da UFES (www.biologiavegetal.ufes.br) 

Para o Doutorado: 
a) Ficha de inscrição – Anexo I; 
b) Pontuação do currículo Lattes - Anexo II, com comprobatórios anexados; 
c) Histórico do curso de mestrado; 
d) Diploma ou declaração de conclusão de curso de mestrado. 
Para o Mestrado: 
a) Ficha de inscrição – Anexo I; 
b) Pontuação do currículo Lattes - Anexo II, com comprobatórios anexados; 
c) Histórico do curso de graduação; 
d) Diploma ou declaração de conclusão de curso de graduação. 

A ausência de algum dos documentos supracitados acarretará no indeferimento da inscrição. 
 

INSCRIÇÃO 

O período de inscrição será de 01 a 30 de novembro de 2018 via e-mail (ppgbvselecao2019@gmail.com) com o 

recebimento dos documentos digitalizados até às 17:00 horas do dia 30 de novembro. Os documentos 
comprobatórios do currículo deverão ser organizados em documento único no formato PDF identificado com o 
nome completo do candidato. A confirmação da inscrição será feita por e-mail e esse documento será seu 
comprovante de inscrição que deverá ser apresentado na data dos exames juntamente com um documento de 
identificação com foto. A inscrição é gratuita. 

http://www.biologiavegetal.ufes.br)/
mailto:ppgbvselecao2019@gmail.com
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SELEÇÃO 

A seleção para o ingresso ao PPGBV compreende quatro etapas: 1ª etapa - exame de conhecimento específico, 
2ª etapa - proficiência em língua Inglesa e 3ª etapa - análise de currículo. Para a realização dos exames, o 
candidato deverá estar munido do comprovante de inscrição e documento de identidade, com foto, válido em 
todo território nacional. 
1ª Etapa - Exame de Conhecimento Específico: O exame versará sobre a análise de dados biológicos na área de 
concentração. A avaliação constará de questões objetivas e/ou discursivas. A prova terá duração de 3 (três) 
horas. Durante a realização da prova será permitido aos candidatos o uso de dicionários bilíngues. O candidato 
que não alcançar 60% da pontuação será eliminado do processo seletivo. 
2ª Etapa - Proficiência em Língua Inglesa: O exame constará da interpretação de um texto, com uso autorizado 
de dicionário impresso. Para os candidatos estrangeiros será solicitada a comprovação da proficiência em 
língua portuguesa. O tempo para realização dos exames será de 2 horas. O candidato que não alcançar 60% da 
pontuação será eliminado do processo seletivo. 
3ª Etapa - Análise de currículo: Pontuação distribuída conforme Anexo II (preenchido pelo candidato). A 
análise de currículo será aplicada somente para os candidatos aprovados no exame de conhecimento e de 
proficiência em Inglês. 
A classificação será feita pela somatória das notas do exame de conhecimento específico (peso = 4,0 pontos), 
proficiência em Inglês (peso = 3,0 pontos), análise do currículo (peso = 3,0 pontos tendo como referência a 
maior nota) e termo de anuência do orientador. No caso de empate, a classificação será decidida pela maior 
nota do exame de conhecimento específico. Persistindo o empate, a classificação será decidia pela maior 
pontuação do currículo e, em última instância, a maior nota de proficiência em língua Inglesa. Serão 
selecionados aqueles candidatos que, pela ordem decrescente de classificação, preencherem o número de 
vagas oferecidas. Os candidatos selecionados terão a oportunidade de desenvolver os trabalhos de 
dissertação/tese com foco nas seguintes linhas de pesquisa: i) Comportamento Ecofisiológico de Plantas; ii) 
Fisiologia Molecular de Plantas; iii) Ecofisiologia de Algas e Plantas em Ambientes Naturais e Impactados. 

DATA E LOCAL DOS EXAMES 

Exame de Conhecimento: 05 de dezembro de 2018, das 09 às 12:00 hs nos prédios das Pós-graduações do 
Centro de Ciências Humanas e Naturais da UFES, no Campus Universitário Alaor de Queiroz, Goiabeiras, Vitória-
ES, CEP29075-910. https://www.google.com.br/maps/place/Pr%C3%A9dio+Barbara+Weinberg/@-
20.2746993,-40.3027109,19z/data=!4m5!3m4!1s0x0000000000000000:0x1ae25a586926a2c9!8m2!3d-
20.2745563!4d-40.3034735 em sala a ser definida. A divulgação do gabarito e resultados serão divulgados a 
partir das 10:00 horas do dia 06 de dezembro de 2017, no mural da  Secretaria Integrada das Pós-Graduações 
(SIP) do Centro de Ciências Humanas e Naturais e na página eletrônica do PPGBV 
(http://www.biologiavegetal.ufes.br). 
Exame de Proficiência em Língua Inglesa: 06 de dezembro de 2018, das 14:00 às 16:00 horas em sala a ser 
definida. Divulgação do gabarito e resultados a partir das 10:00 horas do dia 07 de dezembro de 2018, no 
mural da Secretaria Integrada das Pós-Graduações (SIP) e na página eletrônica do PPGBV 
(http://www.biologiavegetal.ufes.br). 
Os exames de conhecimento e de proficiência do Inglês poderão ser aplicados em outros locais do Brasil e 
exterior. Nesse caso, o candidato deve informar o local, instituição e contato do profissional (e-mail e telefone) 
que aplicará o exame, pelo e-mail ppgbvufesedital2019@gmail.com, até o último dia de inscrição, munido de 
carta de aceite do profissional que aplicará os exames. Caso o candidato não forneça as informações solicitadas 
até a data limite, o mesmo será automaticamente incluído na lista daqueles que farão o exame em Vitória-ES. 

Em caso de impedimento de aplicação dos exames no local informado, por motivos não previstos nesse 
Edital, o candidato será desclassificado do processo seletivo. 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

Os resultados finais dos exames dos candidatos aprovados serão liberados a partir das 09:00 horas do dia 13 de 
dezembro de 2018 no mural da SIP e na página eletrônica do PPGBV (http://www.biologiavegetal.ufes.br). 

RECURSO 

Será facultado ao candidato interpor recurso pessoalmente, ou por meio de procurador. O pedido de recurso 
(Anexo IV) deve ser protocolado na Secretaria Integrada das Pós-Graduações (SIP) do Centro de Ciências 
Humanas e Naturais até o dia 11 de dezembro de 2018. As respostas aos recursos serão liberadas no dia 12 de 
dezembro de 2018, no mural da SIP e na página eletrônica do PPGBV, a partir das 9:00 horas. 

 

https://www.google.com.br/maps/place/Pr%C3%A9dio+Barbara+Weinberg/@-20.2746993,-40.3027109,19z/data=!4m5!3m4!1s0x0000000000000000:0x1ae25a586926a2c9!8m2!3d-20.2745563!4d-40.3034735
https://www.google.com.br/maps/place/Pr%C3%A9dio+Barbara+Weinberg/@-20.2746993,-40.3027109,19z/data=!4m5!3m4!1s0x0000000000000000:0x1ae25a586926a2c9!8m2!3d-20.2745563!4d-40.3034735
https://www.google.com.br/maps/place/Pr%C3%A9dio+Barbara+Weinberg/@-20.2746993,-40.3027109,19z/data=!4m5!3m4!1s0x0000000000000000:0x1ae25a586926a2c9!8m2!3d-20.2745563!4d-40.3034735
http://www.biologiavegetal.ufes.br)./
http://www.biologiavegetal.ufes.br)./
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BOLSAS 

O PPGBV conta com bolsas de estudos da CAPES, do CNPq e da FAPES. No entanto, não garantimos bolsas para 
todos os candidatos aprovados. 

VAGAS 

Serão disponibilizadas até 13 (treze) vagas para o mestrado e até 07 (sete) para o doutorado. O número de 
vagas poderá aumentar ou decrescer a critério da Comissão de Processo Seletivo do PPGBV. A designação do 
orientador será feita em consonância com o número de orientados por orientador e a disponibilidade para 
orientação de cada orientador. 

MATRÍCULA 

Será realizada na Secretaria das Pós-Graduações (SIP) do Centro de Ciências Humanas e Naturais da UFES, 
situada no Campus Universitário Alaor de Queiroz, Goiabeiras, Vitória/ES, CEP 29075-910. Além dos 
documentos exigidos pela SIP, o candidato aprovado deverá apresentar o diploma ou comprovante de 
conclusão de curso de graduação (para o Mestrado) e de mestrado (para o Doutorado) e o termo de anuência 
do orientador (Anexo III) disponível na página eletrônica do PPGBV. Faltando um desses documentos, a 
solicitação de matrícula será indeferida automaticamente. 

BIBLIOGRAFIA 

KERBAURY, G. B. Fisiologia vegetal. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  
TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
PERIÓDICOS: Annals of Botany, Annual Review of Plant Physiology and Molecular Biology, Environmental and 
Experimental Botany, Global Change Biology, Journal of Experimental Botany, New Phytologist, Oecologia, 
Photosynthesis Research, Photosynthetica, Physiologia Plantarum, Plant and Soil, Plant Ecology, Plant 
Physiology, Plant, Cell and Environment, Tree Physiology, Trees - Structure and Function, Trends in Plant 
Science. 


