
COMUNICADO 

 

Abertura de processo seletivo de ingresso ao Programa de Pós-Graduação em 

Ecologia, área de concentração Ecossistemas Terrestres e Aquáticos, cursos de 

Doutorado e Doutorado Direto. 

 

O Programa de Pós-Graduação em Ecologia do Instituto de Biociências da USP, 

que tem conceito 5 na CAPES, oferece 20 (vinte) vagas para o curso de Doutorado, para 

portadores do título de mestre, ou Doutorado Direto, para graduados sem a obtenção 

prévia do título de mestre, com início no segundo semestre de 2012. Os interessados 

nessas vagas devem inscrever-se para o processo seletivo de 2 a 25 maio de 2012. 

 

LOCAL E PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

 As inscrições deverão ser feitas pessoalmente pelos candidatos na Secretaria de 

Pós-Graduação do Instituto de Biociências da USP, à Rua do Matão, Travessa 14, nº 

321, Cidade Universitária, CEP 05508-900, São Paulo, ou enviadas por correio para 

este endereço. As inscrições feitas pelo correio serão aceitas contanto que a data de 

postagem tenha ocorrido dentro do período de inscrição regular. Não serão aceitas 

inscrições fora do prazo estipulado. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

A inscrição será realizada mediante a apresentação do requerimento padrão 

(disponível em http://ecologia.ib.usp.br/pos), no qual constará o aceite prévio do futuro 

orientador e cópias dos seguintes documentos: 

 1  Histórico escolar da graduação. 

 2  Diploma da graduação. 

 3  Se brasileiro nato ou naturalizado, os seguintes documentos pessoais de 

identificação: 

a) Carteira de identidade (RG); 

b) CPF; 

c) Título de eleitor; 

d) Certificado de reservista para candidatos do sexo masculino. 

 4  Se candidato estrangeiro não naturalizado, passaporte no prazo de validade. 

 5  Curriculum Vitae, preferencialmente no formato Lattes (http://lattes.cnpq.br/). 



 6  Certificado de proficiência em inglês (ver abaixo). 

 7  Se candidato estrangeiro, certificado de proficiência em português (ver abaixo). 

 8  Projeto de tese (ver detalhamento abaixo). 

 9  Se candidato ao Doutorado (portador do título de mestre): 

a) Histórico escolar do mestrado; 

b) Documento comprobatório da obtenção do título de Mestre ou documento 

que comprove o agendamento da defesa; 

c) Um exemplar da dissertação ou trabalho equivalente. 

 10 Se candidato ao Doutorado Direto (candidatos sem título de mestre), cópias de 

dois artigos científicos de autoria do candidato, que estejam publicados, no prelo 

ou comprovadamente aceitos para publicação na área do projeto de tese, em 

periódicos com fator de impacto maior ou igual a 1,0 (um) no JCR (Journal 

Citation Reports), sendo que o candidato deve ser o primeiro autor em pelo 

menos um deles. 

 

 No ato da inscrição, os candidatos deverão recolher junto à Secretaria de Pós-

Graduação do Instituto de Biociências da USP a importância de R$ 50,00. Não serão 

aceitas inscrições sem o aval de um orientador credenciado ou com documentação 

incompleta. 

 

PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA 

 A comprovação de proficiência em língua inglesa é feita no ato de inscrição para o 

exame ingresso. Para tanto, os candidatos deverão apresentar, junto com sua inscrição, 

um dos certificados de proficiência com a pontuação mínima a seguir, sem restrições à 

validade: 

 TOEFL ITP, “Institutional Testing Program”, mínimo de 500 pontos. 

 TOEFL iBT, “Internet-based Test”, mínimo de 82 pontos. 

 TOEFL “Computer-based Test”, mínimo de 215 pontos. 

 TOEFL “Paper-based Test”, mínimo de 550 pontos. 

 IELTS, “International English Language Testing SYSTEM”, com nota mínima 

6,0 (seis). 

 ESLAT, “English as a Second Language Achievement Test”, com nota mínima 

6,0 (seis). 



 FCE-Cambridge “First Certificate in English”, nota mínima B. 

 CPE “Certificate of Proficiency in English”. 

 TOEIC “Test of English for International Communication”, mínimo de 700 

pontos. 

 Teste de Proficiência em Inglês da União Cultural Brasil Estados Unidos 

mínimo de 70% de aproveitamento. 

 

 A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ecologia (CCP) 

pode emitir “Certificado de Proficiência em Língua Inglesa” para fins de ingresso no 

programa aos candidatos que comprovarem que seu idioma nativo seja o inglês, ou que 

tenham sido alfabetizados na língua inglesa ou que tenham residido por mais de seis 

meses em países cujo idioma oficial seja o inglês. Para tanto, o candidato deve enviar 

uma carta ao Coordenador do Programa de Ecologia solicitando o certificado. Caso o 

pedido seja denegado, o candidato será notificado e poderá encaminhar um dos 

certificados de proficiência usuais indicados acima, até o fim do prazo de inscrição. 

 

PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA PARA ESTRANGEIROS 

 Para candidatos estrangeiros, a comprovação de proficiência em língua 

portuguesa é feita no ato de inscrição para o exame ingresso. Para tanto, os candidatos 

estrangeiros deverão apresentar junto com sua inscrição, o Certificado de Proficiência 

em Língua Portuguesa – Celpe-Bras, sem restrições à validade. 

 A CCP poderá emitir “Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa” para 

fins de ingresso no programa aos candidatos que comprovarem que seu idioma nativo 

seja o português, ou que tenham sido alfabetizados na língua portuguesa ou que tenham 

residido por mais de seis meses em países cujo idioma oficial seja o português. Para 

tanto, o candidato deve enviar uma carta ao Coordenador do Programa de Ecologia 

solicitando o certificado. Caso o pedido seja denegado, o candidato será notificado e 

poderá encaminhar o certificado usual de proficiência indicado acima, até o fim do 

prazo de inscrição. 

 

PROJETO DE TESE 

Tanto para o Doutorado quanto para o Doutorado Direto, o projeto de tese a ser 

apresentado deverá ter sido previamente discutido com o(a) potencial orientador(a) e 



deverá conter, no máximo, 50.000 caracteres incluídos espaços, com os itens: a) 

TÍTULO; b) RESUMO; c) INTRODUÇÃO - apresentar o problema a ser abordado e 

indicar o seu estado atual de conhecimento, utilizando material bibliográfico conceitual 

e específico, apresentar objetivos e/ou hipótese(s) do  trabalho de maneira clara e 

precisa; d) PROCEDIMENTOS - descrever a área e/ou o objeto de estudo; indicar 

detalhadamente o material a ser empregado e os procedimentos metodológicos; 

apresentar o delineamento amostral ou experimental e os métodos de análise a serem 

adotados; e) CRONOGRAMA - indicar, em um quadro semestral, as etapas de 

atividades a serem desenvolvidas durante o curso (obtenção de créditos em disciplinas; 

coleta dos dados; processamento dos dados; análise dos dados; exame de qualificação; 

redação final; apresentação da dissertação), contemplando o prazo máximo de 8 

semestres para o Doutorado e de 10 semestres para o Doutorado Direto; f) 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

ETAPAS DO EXAME E SUAS NOTAS 

 O processo seletivo constará de duas etapas: (1) prova escrita de Ecologia para 

todos os candidatos; (2) entrevista sobre o projeto de tese para os aprovados na prova 

escrita. Nas duas avaliações a Comissão Avaliadora atribuirá notas entre 0 e 10 (zero e 

dez) aos candidatos, com precisão de uma casa decimal. Os candidatos que obtiverem 

nota na prova escrita igual ou superior a 5,0 (cinco) serão convocados para a entrevista, 

e os demais estarão eliminados. A nota final dos candidatos será a média aritmética das 

notas obtidas na prova escrita e na entrevista. Serão considerados habilitados os 

candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a 7,0 (sete). Os candidatos 

habilitados são classificados por sua nota final no exame. Em caso de empate na 

classificação pela nota final, será utilizada a nota da prova como critério de desempate. 

 

PROVA ESCRITA DE ECOLOGIA 

A prova escrita de Ecologia é eliminatória e terá formato discursivo para 

avaliação de conteúdos e habilidades. Será composta por três questões gerais sobre os 

tópicos em ecologia especificados a seguir e de uma questão de análise crítica de um 

dos artigos científicos relacionados abaixo na bibliografia recomendada. 

A correção da prova escrita será cega. Para isso, os candidatos receberão um 

código numérico que não será conhecido pela banca. Esse código deve ser usado para 

identificar a prova e guardado em sigilo pelo candidato. A divulgação da nota da prova 



escrita será realizada com esse código e não com o nome do candidato. As questões 

serão corrigidas independentemente por dois membros da Comissão Avaliadora. Se 

houver discrepância de notas, uma terceira correção será feita. Se a discrepância 

persistir, a banca discutirá a correção em busca de um consenso. 

 

TÓPICOS DA PROVA ESCRITA 

 Ecologia: conceito, histórico, níveis de organização e escalas. 

 Condições e recursos: efeitos, respostas ecológicas e evolutivas. 

 Biomas: definição, padrões globais, principais biomas terrestres e aquáticos do 

mundo. 

 Ecologia de sistemas: fluxo de energia, ciclos de nutrientes e estrutura trófica 

dos ecossistemas. 

 Ecologia evolutiva: variação genética, evolução por seleção natural, especiação 

e coevolução. 

 Ecologia de populações: demografia, competição intra-específica e dinâmica 

populacional. 

 Ecologia e evolução das interações entre espécies: parasitismo, mutualismo, 

competição, predação e pastejo. 

 Ecologia comportamental: evolução e ecologia do comportamento animal. 

 Ecologia de comunidades: padrões de riqueza e composição e seus 

determinantes, teias tróficas e sucessão. 

 Ecologia aplicada: sustentabilidade, poluição e biologia da conservação. 

 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

 

LIVROS: 

 BEGON, M.; J.L. HARPER & C.R. TOWNSEND. 2007. Ecologia. Editora 

Artmed, Porto Alegre. 

 CHALMERS, A.F. 1993. O que é ciência afinal? Editora Brasiliense, São 

Paulo. (Capítulos I a IX). 

 RIDLEY, M. 2006. Editora Artmed, Porto Alegre. 

 

ARTIGOS: 



 Pianka, E.R. 1966. Latitudinal gradients in species diversity: a review of 

concepts. The American Naturalist, 100: 33-46. 

 Strassburg, B.B.N.; A.S.L. Rodrigues; M. Gusti; A. Balmford; S. Fritz; M. 

Obersteiner; R.K. Turner & T.M. Brooks. 2012. Impacts of incentives to reduce 

emissions from deforestation on global species extinctions. Nature Climate 

Change, doi: 10.1038/NCLIMATE1375. 

 Vliet, N.; O. Mertz; A. Heinimann; T. Langanke; U. Pascual; B. Schmook; C. 

Adams; D. Schmidt-Vogt; P. Messerli; S. Leisz; J.C. Castella; L. Jørgensen; T. 

Birch-Thomsen; C. Hett; T. Bech-Bruun; A. Ickowitz; K.C. Vum; K. Yasuyuki; 

J. Fox; C. Padoch; W. Dressler & A.D. Ziegler. 2012. Trends, drivers and 

impacts of changes in swidden cultivation in tropical forest-agriculture frontiers: 

a global assessment. Global Environmental Change, doi: 

10.1016/j.gloenvcha.2011.10.009. 

 

LOCAIS E DATAS DA PROVA ESCRITA 

A prova escrita de Ecologia será realizada no dia 04/06/2012, das 14 às 18 h, na 

Sala de Seminários do Departamento de Ecologia, Instituto de Biociências, USP. A 

critério da CCP, a mesma prova poderá também ser aplicada em outras cidades do 

Brasil e do exterior. Nesse caso, a CCP divulgará os locais e horários adicionais de 

aplicação da prova e respectivos professores responsáveis, após o encerramento das 

inscrições, na página do Programa de Pós-Graduação em Ecologia 

(http://ecologia.ib.usp.br/pos). O resultado da prova escrita será divulgado no dia 

11/06/2012, após as 14 h, na página do Programa de Pós-Graduação em Ecologia 

(http://ecologia.ib.usp.br/pos). 

 

ENTREVISTA 

A entrevista consistirá de uma avaliação oral sobre o conhecimento do candidato 

em relação ao conteúdo do projeto de tese apresentado na inscrição, mediante respostas 

a perguntas pré-estabelecidas em um roteiro padronizado (disponível em 

http://ecologia.ib.usp.br/pos). A nota da entrevista será a média das notas emitidas pelos 

quatro examinadores. 

 

LOCAIS E DATAS DAS ENTREVISTAS 

http://ecologia.ib.usp.br/pos
http://ecologia.ib.usp.br/pos


As entrevistas serão realizadas no dia 13/06/2012, no Departamento de Ecologia, 

Instituto de Biociências, USP. Os aprovados para a entrevista, bem como locais e 

horários de cada entrevista, serão divulgados dia 11/06//2012 na página do curso 

(http://ecologia.ib.usp.br/pos). A pedido do candidato, a entrevista poderá ser realizada 

por vídeo-conferência (via scype), mantendo-se a mesma Comissão Avaliadora e 

demais procedimentos. 

 

RESULTADOS FINAIS 

 A lista de aprovados com suas notas e sua ordem de classificação será divulgada 

até dia 15/06/2012, no Departamento de Ecologia, Instituto de Biociências, USP, e 

também na página do Programa de Pós-Graduação em Ecologia 

(http://ecologia.ib.usp.br/pos). Os classificados até o número de vagas oferecido no 

processo seletivo terão direito à matrícula por até três períodos de matrícula regular. 

Candidatos aprovados cuja ordem de classificação exceda o número de vagas não terão 

direito à matrícula. Os candidatos não aprovados e excedentes deverão retirar a 

documentação apresentada até 60 dias após o encerramento do processo seletivo. 

 

Secretaria de Pós-Graduação, Instituto de Biociências, USP: Telefone: (0xx11) 3091-

7517; E-mail: cpg@ib.usp.br; URL: http://www.ib.usp.br/cpg 

 

http://www.ib.usp.br/cpg

