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II. Universidade de Cambridge (http://www.cambridgeesol. 
org): FCE - First Certificate in English. Pontuação/conceito míni-
mo: C CAE - Certificate in Advanced English. Pontuação/conceito 
mínimo: C CPE - Certificate of Proficiency in English. Pontuação/ 
conceito mínimo: C;

III. IELTS - International English Language Testing System 
(http://www.britishcouncil.org/br) Pontuação/conceito mínimo: 
5,5;

IV. TOEFL - Test of English as Foreign Language (http:// www.
toefl.org): PBT - Paper-based Test. Pontuação/conceito mínimo: 
450 IBT - Internet-based Test. Pontuação/conceito mínimo: 55 
CBT - Computer Based Test. Pontuação/conceito mínimo: 160;

V. BULATS - Business Language Test (http://www.toefl.org). 
Pontuação/conceito mínimo: Nível Intermediário.

VI. TEAP - Test of English for Academic Purposes, na área 
de Biológicas/Saúde, aplicado pela TESE Prime (http://www. 
teseprime.org). Pontuação/conceito mínimo: 50 (B1).

b) Cursos de Doutorado com título de Mestre e de Douto-
rado Direto:

I. Cultura Inglesa de São Paulo (http://www.culturain-
glesasp.com.br) Exame aplicado pelas Unidades Butantã e 
Pinheiros, SP, para candidatos ao Doutorado. Pontuação/conceito 
mínimo: 5,0;

II. Universidade de Cambridge (http://www.cambridgeesol. 
org): FCE - First Certificate in English. Pontuação/conceito míni-
mo: B CAE - Certificate in Advanced English. Pontuação/conceito 
mínimo: B CPE - Certificate of Proficiency in English. Pontuação/ 
conceito mínimo: B;

III. IELTS - International English Language Testing System 
(http://www.britishcouncil.org/br) Pontuação/conceito mínimo: 
6,0;

IV. TOEFL - Test of English as Foreign Language (http:// www.
toefl.org): PBT - Paper-based Test. Pontuação/conceito mínimo: 
500 IBT - Internet-based Test. Pontuação/conceito mínimo: 70 
CBT - Computer Based Test. Pontuação/conceito mínimo: 180;

V. BULATS Business Language Test (http://www.toefl.org). 
Pontuação/conceito mínimo: Nível Intermediário Superior. VI. 
WAP Plus - Writing and Listening for Academic Purposes, apli-
cado pela TESE Prime (http://www.teseprime.org). Pontuação/
conceito mínimo: 50 (B1).

2.2.2. A inscrição para os exames aplicados pela empresa 
TESE Prime, bem como a consulta à agenda de provas e localiza-
ção de Centros Autorizados TESE Prime, deverão ser feitas pelo 
site http://www.teseprime.org. Demais informações poderão ser 
obtidas pelo e-mail: contato@teseprime.org, ou pelos telefones: 
(16) 3967-6555/ 3967-8694 / 3235-5155 / 3235-4788.

2.2.3 A validade dos comprovantes de proficiência em 
inglês será de, no máximo, 5 anos até a data da inscrição;

2.3 Proficiência em língua portuguesa: Aos alunos estran-
geiros, além da proficiência em língua inglesa, é exigida também 
a proficiência em língua portuguesa, demonstrada por meio da 
aprovação no exame de qualificação. O aluno deverá demons-
trar a proficiência em língua portuguesa em até 15 meses no 
curso de Mestrado e 24 meses nos cursos de Doutorado e 
Doutorado Direto, contados a partir da matrícula no respectivo 
curso. Ao aluno estrangeiro que demonstrar a proficiência em 
língua portuguesa no Mestrado, não será exigido o certificado 
para o Doutorado.

2.4 Com exceção do exame de proficiência em inglês, o 
processo de aplicação e avaliação das provas e a divulgação 
dos resultados são de responsabilidade da Comissão de Seleção 
indicada pela CCP.

3. Ingresso pelo GRE Como alternativa à Prova de Ingresso, 
o candidato pode realizar o GRE Subject Test na área de Biology. 
O GRE é oferecido em várias localizações nacionais e interna-
cionais. Para aceitação pelo GRE o aluno deverá ter aprovação 
no percentil 60 ou superior na área de Biologia. Para inscrição 
no programa, além de apresentar o resultado do teste, o aluno 
deverá apresentar projeto, juntamente com a carta de aceite 
do orientador, para ser aprovado pela CCP antes da matrícula.

4. Dos resultados - A divulgação dos resultados será através 
de e-mail aos candidatos.

5. Da matrícula
5.1 Períodos de matrícula com pré-matrícula em disciplinas: 

primeira quinzena de fevereiro.
5.2 Período de matrícula sem pré-matrícula em disciplinas: 

durante a validade do processo seletivo.
5.3 Horário da matrícula: das 10h30 às 14 h às 17 h.
5.4 Local da matrícula: Excepcionalmente, no período em 

que houver limitações de mobilidade devido à COVID-19, o 
Serviço de Pós-Graduação efetuará as matrículas dos candidatos 
aprovados de forma não-presencial por e-mail (pgfarma@usp. 
br), desde que sejam respeitados os prazos sinalizados no edital 
de processo seletivo, bem como o envio de toda documenta-
ção pertinente em formato pdf, qual seja: a) requerimento de 
1ª matrícula devidamente assinados (aluno e orientador); b) 
comprovante de proficiência em inglês e c) demais documentos 
exigidos no edital de processo seletivo, conforme item 5.5.

5.5 Documentação para matrícula:
I. Requerimento de primeira matrícula (disponí-

vel no link: http://www.fcf.usp.br/pos-graduacao/pagina. 
php?menu=93&pagina=699), assinado pelo orientador e pelo 
candidato;

II. Cópia simples e legível do diploma de graduação devida-
mente registrado (frente e verso), ou histórico escolar completo 
ou certificado com a data de outorga do grau obtido em curso de 
graduação oficialmente reconhecido (caso não tenha concluído 
no ato da inscrição);

III. Cópia simples e legível do diploma de mestrado (frente e 
verso), histórico escolar completo ou certificado de conclusão de 
mestrado, com a data de outorga do grau obtido, de curso reco-
nhecido pela CAPES (para matrícula no curso de Doutorado com 
título de Mestre) (caso não tenha concluído no ato da inscrição);

IV. Para a matrícula de Mestrado quanto de Doutorado 
e Doutorado Direto, serão aceitos os Exames de Proficiência 
TOEFL, IELTS, Cambridge e Michigan, realizados até 5 anos antes 
da data de inscrição do candidato no processo seletivo. Tanto no 
Mestrado quanto no Doutorado e Doutorado Direto poderão ser 
aceitos, a juízo da CCP, outros Exames de Proficiência realizados 
até 5 anos antes do prazo máximo para demonstração de profi-
ciência em língua estrangeira. Também serão aceitos o exame de 
proficiência da Cultura Inglesa, Tese Prime ou outros, conforme 
descrito no edital de processo seletivo;

V. Candidatos estrangeiros somente podem ser matricula-
dos quando apresentarem o documento de identidade válido e 
de visto temporário ou permanente que os autorize a estudar 
no Brasil.

5.6 Bolsa de estudo: o ingresso no Programa de Pós-Gradu-
ação não implica compromisso de concessão de bolsa de estudo. 
A concessão de bolsa se dará por iniciativa e responsabilidade 
do Programa de Pós-Graduação, obedecendo à disponibilidade 
e os critérios determinados pelas agências de fomento e pela 
Comissão Gestora do Programa.

5.7 Nova matrícula: aluno desligado da pós-graduação na 
USP sem conclusão terá a efetivação da sua matrícula condi-
cionada a processo interno, na forma prevista no Regimento de 
Pós-Graduação.

5.8 Aspectos éticos: os projetos que envolvam pessoas, 
animais ou organismos geneticamente modificados deverão 
ser objeto de análise e aprovação específica dos órgãos afeitos 
antes de serem iniciados.

5.9 Observações: Não serão emitidos documentos relativos 
às etapas do processo seletivo. Os casos omissos relativos à 
inscrição deverão ser apresentados à Presidência da CPG/FCF/ 
USP. Pedidos de revisão do resultado deverão ser encaminhados 
à CCP, e recursos à decisão da Comissão sobre os resultados 
do processo seletivo deverão ser apresentados na forma do 
Regimento da Pós-Graduação da USP.

poderá ser solicitada, a qualquer momento, a apresentação dos 
documentos originais para esclarecimentos de dúvidas quanto à 
autenticidade dos documentos.

1.6.1 Curso de Mestrado
I. O requerimento de inscrição está disponível 

no link (http://www.fcf.usp.br/pos-graduacao/pagina.
php?menu=93&pagina=697) e deverá ser preenchido (no for-
mato word) e assinado;

II. Cópia simples e legível da certidão de nascimento ou da 
certidão de casamento;

III. Cópia simples e legível da cédula de identidade ou pas-
saporte válido (frente e verso);

IV. Cópia simples e legível do cartão de cadastro de pessoa 
física (CPF);

V. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CPF 
no link da Receita Federal - http://www.receita.fazenda.gov.br/ 
Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp;

VI. Cópia simples e legível do título de eleitor e do compro-
vante da última eleição;

VII. Cópia simples e legível do certificado militar (para 
homens);

VIII. Fotografia padrão 3X4 recente;
IX. Cópia simples e legível do diploma de graduação (frente 

e verso), ou do certificado de conclusão do curso de graduação, 
ou atestado de conclusão do curso de graduação ou atestado 
de matrícula no último semestre letivo do Curso de Graduação;

X. Currículo Lattes (http://www.cnpq.br);
XI. Carta de aceite do potencial orientador em formu-

lário próprio (disponível no link (http://www.fcf.usp.br/pos-
-graduacao/pagina.php?menu=93&pagina=697), devidamente 
preenchida e assinada;

XII. Projeto de Pesquisa elaborado pelo candidato, com anu-
ência do potencial orientador credenciado no Programa (enviar 
também em pdf para o e-mail pgac@usp.br).

XIII. Atestado de Proficiência em Língua Estrangeira: Inglês 
(caso já possua o documento).

1.6.2 Curso de Doutorado Direto
I. O requerimento de inscrição está disponível 

no link (http://www.fcf.usp.br/pos-graduacao/pagina.
php?menu=93&pagina=697) e deverá ser preenchido (no for-
mato word) e assinado;

II. Cópia simples e legível da certidão de nascimento ou da 
certidão de casamento;

III. Cópia simples e legível da cédula de identidade ou 
passaporte válido;

IV. Cópia simples e legível do cartão de cadastro de pessoa 
física (CPF);

V. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CPF 
no link da Receita Federal - http://www.receita.fazenda.gov.br/ 
Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp;

VI. Cópia simples e legível do título de eleitor e do compro-
vante da última eleição;

VII. Cópia simples e legível do certificado militar (para 
homens); VIII. Fotografia padrão 3X4 recente;

IX. Cópia simples e legível do diploma de graduação (frente 
e verso), ou do certificado de conclusão do curso de graduação, 
ou atestado de conclusão do curso graduação, ou atestado de 
matrícula no último semestre letivo do curso de graduação;

X. Currículo Lattes (http://www.cnpq.br);
XI. Carta de aceite do potencial orientador em formu-

lário próprio (disponível no link (http://www.fcf.usp.br/pos-
-graduacao/pagina.php?menu=93&pagina=697), devidamente 
preenchida e assinada;

XII. Projeto de Pesquisa elaborado pelo candidato, com anu-
ência do potencial orientador credenciado no Programa (enviar 
também em pdf para o e-mail pgac@usp.br).

XIII. Atestado de Proficiência em Língua Estrangeira: Inglês 
(caso já possua o documento).

1.6.3 Curso de Doutorado com título de Mestre
I. O requerimento de inscrição está disponível 

no link (http://www.fcf.usp.br/pos-graduacao/pagina.
php?menu=93&pagina=697) e deverá ser preenchido (no for-
mato word) e assinado;

II. Cópia simples e legível da certidão de nascimento ou da 
certidão de casamento;

III. Cópia simples e legível da cédula de identidade ou pas-
saporte válido (frente e veso);

IV. Cópia simples e legível do cartão de cadastro de pessoa 
física (CPF);

V. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CPF 
no link da Receita Federal - http://www.receita.fazenda.gov.br/ 
Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp;

VI. Cópia simples e legível do título de eleitor e do compro-
vante da última eleição;

VII. Cópia simples e legível do certificado militar (para 
homens);

VIII. Fotografia padrão 3X4 recente;
IX. Cópia simples e legível do diploma de graduação (frente 

e verso) ou do certificado de conclusão do curso de graduação;
X. Cópia simples e legível da ata de defesa do mestrado ou 

diploma do mestrado (frente e verso) ou atestado de depósito 
da dissertação;

XI. Documento sobre a situação, junto à CAPES, do Pro-
grama de Pós-graduação em que foi obtido o título de Mestre;

XII. Currículo Lattes (http://www.cnpq.br);
XIII. Carta de aceite do potencial orientador em formulá-

rio (disponível no link (http://www.fcf.usp.br/pos-graduacao/
pagina.php?menu=93&pagina=697), devidamente preenchida 
e assinada;

XIV. Projeto de Pesquisa elaborado pelo candidato, com 
anuência do potencial orientador credenciado no Programa 
(enviar também em pdf para o e-mail pgac@usp.br).

XV. Atestado de Proficiência em Língua Estrangeira: Inglês 
(caso já possua o documento).

1.7 Validade do resultado do processo seletivo: 180 dias 
contados da data de aprovação.

1.8 Orientadores credenciados: Consulta atualizada através 
do site: https://uspdigital.usp. br/janus/componente/orientado-
resInicial.jsf

2. Apresentação e defesa oral do projeto de pesquisa - Para 
o Mestrado, o Doutorado e o Doutorado Direto, inscrito em fluxo 
contínuo, a apresentação e a defesa oral do projeto de pesquisa 
serão realizadas até 60 dias após a inscrição do candidato, em 
data marcada pela Comissão Coordenadora do Programa (CCP). 
No período em que houver limitações de mobilidade devido à 
Covid-19, as provas serão realizadas de forma totalmente remo-
ta por meio de plataforma online de videoconferência (Google 
Meet ou outras) que será informada ao candidato com antece-
dência mínima de 24 horas da realização do exame.

2.1 Curso de Mestrado, de Doutorado e Doutorado Direto: a) 
Os candidatos serão avaliados, em caráter eliminatório, através de 
uma apresentação e defesa oral de seu projeto de pesquisa (peso 
5) e do seu Curriculum vitae (peso 5); b) O candidato disporá de 10 
a 20 minutos para a sua apresentação oral inicial e a banca terá 
de 30 a 60 minutos para a arguição de cada candidato; c) A banca 
examinadora será constituída por 3 membros indicados pela CCP. 
A nota final será obtida através da média aritmética entre as 
notas dadas pelos 3 membros da banca examinadora; d) Serão 
aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 
7,0 em cada etapa do processo; e) Apresentação e defesa oral do 
projeto de pesquisa não será pública.

2.2 Proficiência em língua inglesa:
2.2.1 Serão aceitas as seguintes provas de proficiência em 

inglês, respeitadas as respectivas notas mínimas para ingresso 
no processo seletivo: a) Curso de Mestrado:

I. Cultura Inglesa de São Paulo (http://www.culturaingle-
sasp.com.br) Exame aplicado pelas Unidades Butantã e Pinhei-
ros - SP. Pontuação/conceito mínimo: 5,0;

não aplicável. O item b é eliminatório; o item c é classificatório; 
os itens a e d são eliminatórios e classificatórios.

Os candidatos a Doutorado deverão obter nota igual ou 
superior a 7,0 em todos os itens acima, com exceção do item 
a e b para egressos do Programa de Pós-Graduação em Siste-
mática, Taxonomia Animal e Biodiversidade. Os itens b e e são 
eliminatórios; o item c é classificatório; os itens a (somente para 
não egressos do Programa de Pós-Graduação em Sistemática, 
Taxonomia Animal e Biodiversidade) e d são eliminatórios e 
classificatórios.

Os candidatos a Doutorado Direto deverão obter nota igual 
ou superior a 7,0 em todos os itens acima. Os itens b e e são 
eliminatórios; o item c é classificatório; os itens a e d são elimi-
natórios e classificatórios.

XI. Da divulgação dos resultados, classificação e do número 
final de vagas

Os resultados do processo seletivo serão divulgados até o 
dia 27-11-2020 e estarão disponíveis no site www.mz.usp.br.

Caberá à Comissão de Seleção a decisão final sobre os 
candidatos que serão aprovados, embasada na classificação 
final e em outros critérios que possam ser estabelecidos. Desta 
forma, a Comissão de Seleção poderá aprovar o número exato 
de candidatos para as vagas ofertadas ou um número menor.

XII. Das Matrículas
Os candidatos aprovados no exame de seleção serão con-

vocados via correio eletrônico ou por telefone pelo Serviço de 
Apoio Acadêmico do MZUSP para efetivarem suas matrículas. 
Os candidatos aprovados poderão efetivar sua matrícula em até 
dois períodos de matrícula subsequentes, desde que haja dispo-
nibilidade de vagas junto ao orientador pretendido.

Os candidatos aprovados no processo seletivo, ou seu repre-
sentante legal, deverão apresentar, no ato da matrícula, cópia do 
diploma registrado ou certificado com a data de outorga do grau 
obtido em curso de Graduação plena oficialmente reconhecido.

Os candidatos estrangeiros somente podem ser matricula-
dos nos cursos de Pós-Graduação oferecidos pela USP quando 
apresentarem o documento de identidade válido e de visto 
temporário ou permanente que os autorize a estudar no Brasil.

XIII. Recursos
Caberá recurso aos resultados das provas do processo 

seletivo de ingresso, devendo o candidato formalizar o pedido, 
por escrito, à Comissão de Pós-Graduação do Programa de Pós-
-Graduação em Sistemática, Taxonomia Animal e Biodiversidade 
do Museu de Zoologia da USP, no prazo máximo de um dia 
corrido, contados da data de divulgação dos resultados.

XIV. Casos omissos
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Sele-

ção e/ou pela Comissão de Pós-Graduação do Programa de Pós-
-Graduação em Sistemática, Taxonomia Animal e Biodiversidade 
do Museu de Zoologia da USP.

XV. Bolsas de Estudo
O Programa não tem compromisso de conceder bolsas 

de estudo aos alunos. Quando disponíveis, as cotas de bolsas 
do Programa serão concedidas de acordo com a ordem de 
classificação dos candidatos selecionados. Quando houver dis-
paridade de valores, as bolsas de maior valor serão concedidas 
aos candidatos mais bem colocados. Caso novas bolsas do 
Programa sejam disponibilizadas após o início do período letivo, 
sua concessão continuará seguindo a ordem de classificação dos 
candidatos. Em caso de desligamento, licença, trancamento ou 
não cumprimento de obrigações (ouvido o orientador), a bolsa 
do aluno será cancelada.

Aprovado pela Comissão Coordenadora do Programa de 
Pós-Graduação em Sistemática, Taxonomia Animal e Biodiver-
sidade do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, 
em 07-10-2020.

Calendário:
- Inscrição: 14-10-2020 a 04-11-2020.
- Resultado da homologação das inscrições: 06-11-2020.
- Prova de inglês: 13-11-2020.
- Divulgação do resultado da prova de inglês e cronograma 

para provas de conhecimentos específicos: 16-11-2020, a partir 
das 18h.

- Prova de conteúdo específico (entrevistas): a partir de 
18-11-2020.

- Divulgação do resultado das provas e calendário para as 
arguições dos projetos: 23-11-2020.

- Arguição sobre o projeto: a partir de 25-11-2020.
- Resultado do processo seletivo: 27-11-2020.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS
 Comunicado
Abertura de inscrições para ingresso no Programa de 

Pós-Graduação em Farmácia (Fisiopatologia e Toxicologia) da 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF) da Universidade de 
São Paulo (USP) para o primeiro semestre de 2021 nos cursos de 
Mestrado, Doutorado Direto e Doutorado com título de Mestre.

1. Da inscrição
1.1 Período das inscrições: De 03-11-2020 a 30-04-2021 

para os cursos de Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto 
(fluxo contínuo).

1.2 Horário das inscrições: das 10h30. às 12 h e das 14 h 
às 16h45.

1.3 Local das inscrições: Considerando as limitações de mobili-
dade devido à pandemia de COVID-19, excepcionalmente, o Serviço 
de Pós-Graduação efetuará as inscrições em processo seletivo dos 
candidatos de forma não-presencial por e-mail (pgfarma@usp.br), 
desde que sejam respeitados os prazos sinalizados no edital de 
processo seletivo, bem como o envio de toda documentação em 
formato pdf, inclusive com as respectivas assinaturas nos docu-
mentos. O candidato, caso seja aprovado no processo seletivo, se 
compromete a entregar os documentos impressos de igual teor aos 
de sua inscrição por e-mail no Serviço de Pós-Graduação, em data 
a ser comunicada posteriormente pelo Serviço de Pós-Graduação, 
após o retorno das atividades presenciais na FCF/USP.

1.4 Inscrição pelo correio: a documentação deverá ser enca-
minhada para o seguinte endereço: Serviço de Pós-Graduação 
(SPG) da FCF/USP (Avenida Professor Lineu Prestes, 580, bloco 
13 A, térreo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Cidade 
Universitária, São Paulo, São Paulo, CEP 05508-000). O Requeri-
mento de Inscrição está disponível no link (http://www.fcf.usp.
br/pos-graduacao/pagina.php?menu=93&pagina=697 e deverá 
ser preenchido, no formato word, impresso e assinado. A taxa 
de inscrição poderá ser feita por transferência ou depósito na 
conta corrente do Banco do Brasil (001), agência 7009-2, conta 
corrente 130259-0, nome da conta FCF CTARECEITA da Faculda-
de de Ciências Farmacêuticas (CNPJ 63.025.530/0015-00). No 
envelope, além do endereçamento, deverá constar a informação 
“Inscrição no Processo Seletivo - CPG/FCF/USP”. Será aceita 
apenas a inscrição que devidamente esteja acompanhada de 
todos os documentos, inclusive com o comprovante de paga-
mento da taxa. O candidato deverá enviar toda a documentação 
ao e-mail pgfarma@usp.br e ainda certificar-se do recebimento 
do material por intermédio do telefone (11) 3091-3621 ou do 
e-mail: pgfarma@usp.br.

1.5 Taxa: R$ 75,00 (recolhida no Serviço de Tesouraria da 
FCF/USP). A taxa de inscrição recolhida não será devolvida. A 
taxa de inscrição poderá ser feita por transferência ou depósito 
na conta corrente do Banco do Brasil (001), agência 7009-2, 
conta corrente 130259-0, nome da conta FCF CTARECEITA da 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas (CNPJ 63.025.530/0015-
00). A documentação entregue será destruída finda a validade 
do processo seletivo.

1.6 Documentação para inscrição: As cópias dos documen-
tos apresentados não precisam ser autenticadas. No entanto, 

c) Prova de conteúdo específico – a partir do dia 18-11-
2020 – quarta-feira, conforme divulgado em 16-11-2020.

Participarão da prova, no formato de entrevistas individuais, 
somente os candidatos aprovados na prova de inglês ou que já 
tenham comprovado proficiência. A prova ocorrerá por video-
conferência e o candidato deverá se conectar à Plataforma Goo-
gle Meet através de link encaminhado, no horário estabelecido 
pela comissão avaliadora, a ser divulgado no dia 16-11-2020 via 
e-mail utilizado para a inscrição.

d) Divulgação do resultado da prova de conteúdos especí-
ficos e cronograma para as arguições dos projetos – dia 23-11-
2020 – segunda-feira.

e) Arguição sobre o projeto – a partir do dia 25-11-2020, 
quarta-feira, conforme divulgado em 23-11-2020.

Participarão da arguição somente os candidatos aprovados 
na prova específica e de inglês. A arguição sobre o projeto 
ocorrerá por videoconferência e o candidato deverá se conectar 
à Plataforma Google Meet através de link encaminhado, no 
horário estabelecido pela comissão avaliadora, a ser divulgado 
no dia 23-11-2020 via e-mail utilizado para a inscrição.

f) Divulgação do resultado final – até o dia 27-11-2020 – 
sexta-feira.

IX. Da Prova de Conhecimentos Específicos
O programa da prova abrange os seguintes tópicos:
1- Diversidade biológica e Sistemática. Definição de bio-

diversidade. Estimativas dos números de espécies e grupos de 
seres vivos na terra. Critérios para quantificação de biodiver-
sidade.

2- Grandes grupos de seres vivos, suas relações filogenéti-
cas, estrutura e diversidade básicas.

3- Conceitos de indivíduo, população, raça, espécie e grupos 
superiores.

4- Caracteres; homologias e analogias. Plesiomorfias, apo-
morfias e homoplasias. Tipos de semelhanças e grupos mono-, 
para- e polifiléticos.

5- Dados morfológicos e moleculares. Níveis de univer-
salidade. Dendrogramas. Cladogramas. Árvores enraizadas e 
não-enraizadas. Princípio da Parcimônia em reconstrução fillo-
genética.

6- História das classificações biológicas. Escolas de classifi-
cação: Tradicional, Evolutiva, Filogenética e Fenética. Objetivos e 
metodologia de cada Escola.

7- Nomenclatura biológica. Objetivos. Categorias Taxonô-
micas. Os códigos internacionais de nomenclatura biológica. O 
‘phylocode’.

8- Identificação. Elaboração e utilização de chaves de 
identificação. Importância dos museus, herbários e coleções 
biológicas.

9- História da Biogeografia. Biogeografia Descritiva. Bioge-
ografia Interpretativa: Histórica e Ecológica.

10- Biotas e áreas de endemismo. Áreas de distribuição. 
Centros de origem, dispersão e vicariância.

11- Principais Escolas de Biogeografia Histórica: Evolutiva, 
Filogenética, Pan-Biogeografia e Vicariância.

12- Relações entre Sistemática, Evolução, Ecologia e Bio-
geografia.

13- Microevolução e macroevolução.
14- Utilização de filogenias como teste de hipóteses em 

diferentes áreas da biologia e como instrumentos norteadores 
do pensamento evolutivo.

Bibliografia sugerida:
Amorim, D.S. 2002. Fundamentos de sistemática filoge-

nética. Ribeirão Preto: Editora Holos. Brusca R.C, Moore, W. & 
Shuster, S.M. 2018. Invertebrados. 3a. edição. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan.

Cracraft J. & Donoghue M. 2004. Assembling the Tree of Life. 
Oxford: Oxford University Press.

Felsenstein J. 2004. Inferring Phylogenies. Sunderland, MA: 
Sinauer Associates, Inc.

Hillis D.M, Moritz C. & Mable B. 1996. Molecular Systema-
tics. Sunderland, MA: Sinauer Associates, Inc.

Humphries C.J. &Parenti L.R. 1999. Cladistic Biogeography: 
interpreting patterns of plant and animal distributions. 2nd 
edition. Oxford: Oxford University Press.

Kardong, K. 2104. Vertebrates: comparative anatomy, func-
tion and evolution. New York: McGraw-Hill Education.

Matioli S.R. 2001. Biologia Molecular e Evolução. Ribeirão 
Preto: Editora Holos.

Nielsen C. 2012. Animal Evolution: Interrelationships of the 
living Phyla. Oxford: Oxford University Press.

Papavero N. (Ed.) 1994. Fundamentos práticos de taxono-
mia zoológica. São Paulo: Editora Unesp .

Pough F.H, Janis, C.M. &Heiser, J.B. 2012. Vertebrate life. 9th 
edition. London: Pearson.

Ruppert E.E, Fox R.S. & Barnes R.D. 2005. Zoologia dos 
Invertebrados. 7a. edição. São Paulo: Editora Roca.

Schuh R.T. &Brower A.V.Z. 2009. Biological Systematics: 
Principles and Applications. 2nd edition. Ithaca: Cornell Uni-
versity Press.

Wilson E.O. 1992. The Diversity of Life. Boston: Belknap 
Press of Harvard University Press.

X. Da avaliação
O processo seletivo será conduzido pela Comissão de 

Seleção, que será nomeada pela Comissão de Pós-Graduação, e 
constará das etapas abaixo, todas com pesos iguais:

a) proficiência em inglês, avaliada através do desempenho 
na prova de inglês ou pela apresentação do certificado de pro-
ficiência em inglês;

b) prova de conhecimentos específicos;
c) análise de currículo;
d) análise e arguição do projeto;
e) apresentação de pelo menos um trabalho publicado, 

aceito ou no prelo em periódico especializado na área de atu-
ação do candidato (somente para os candidatos a doutorado e 
doutorado direto).

Tabela dos Itens de Avaliação
Titulação
a) Conhecimentos específicos
b) Proficiência em inglês
c) análise de currículo
d) análise e arguição do Projeto
e) publicação de trabalho
Mestrado
Eliminatório e classificatório
Eliminatório
Classificatório
Eliminatório e Classificatório
Não se aplica
Doutorado (candidato externo)
Eliminatório e Classificatório
Eliminatório
Classificatório
Eliminatório e Classificatório
Eliminatório
Doutorado (egresso)
Não se aplica
Eliminatório
Classificatório
Eliminatório e Classificatório
Eliminatório
Doutorado Direto
Eliminatório e Classificatório
Eliminatório
Classificatório
Eliminatório e Classificatório
Eliminatório
Provas Eliminatórias: Nota mínima: 7,0.
Os candidatos a Mestrado deverão obter nota igual ou 

superior a 7,0 em todos os itens acima, com exceção do item e, 
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