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ERRATA 

 

Programa de Pós-graduação em Ecologia e Evolução, Curso de Mestrado e 

Doutorado, para turma com início no segundo semestre de 2021 

 

No Item III.2 – Documentos Exigidos do Edital, inserção dos itens f e g 

 

Onde se lê: 

III.2. Documentos Exigidos: 

a) Cópia frente e verso de diploma de graduação plena em curso credenciado pelo CNE, 

para o Mestrado, e diploma de Mestrado pleno ou Ata de defesa, para o Doutorado 

       a) a.1) candidatos cujos diplomas ainda não tiverem sido expedidos pela 

Instituição de Ensino Superior (IES) no ato da inscrição para o processo 

seletivo, poderão se inscrever, desde que apresentem declaração da IES 

indicando as datas de conclusão e colação de grau de curso de graduação, e 

conclusão do curso de Mestrado. 

         a.2) no caso de candidatos possíveis concluintes de curso de graduação, ou de 

mestrado é obrigatória a apresentação de declaração da IES de origem, indicando a 

data da provável conclusão do curso ou colação de grau, a qual não poderá 

ultrapassar a data prevista da matrícula no PPGEE para o Mestrado, e data prevista 

de defesa da dissertação, a qual não poderá ultrapassar a data prevista da matrícula 

no PPGEE, para o Doutorado; 

b)  Cópia do Histórico Escolar completo da graduação com a data da colação de grau, 

ou histórico Escolar completo do mestrado; 

         b.1) Cópia do Histórico Escolar da Graduação com os registros até o semestre em 

questão, para os candidatos que estejam na condição expressa no item a.2; 

c) Documentação comprobatória do Curriculum Vitae. Cada documento deverá 

receber o número correspondente ao item do CV + o número sequencial do mesmo 
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no item. Esse conjunto – CV Lattes, documentos comprobatórios – deve estar emum 

arquivo no formato pdf, separado de todos os outros documentos 

d) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF; 

e) Para concorrer às vagas reservadas pelo sistema de cotas estabelecido nas Leis 

Estaduais 6.914/2014 e 6.959/2015: 

          e.1) atender às instruções específicas do ANEXO I - INSTRUÇÕES E 

          DOCUMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO SISTEMA DE COTAS 

 

Leia-se 

a) Cópia frente e verso de diploma de graduação plena em curso credenciado pelo CNE, 

para o Mestrado, e diploma de Mestrado pleno ou Ata de defesa, para o Doutorado 

       a.1) candidatos cujos diplomas ainda não tiverem sido expedidos pela 

Instituição de Ensino Superior (IES) no ato da inscrição para o processo 

seletivo, poderão se inscrever, desde que apresentem declaração da IES 

indicando as datas de conclusão e colação de grau de curso de graduação, e 

conclusão do curso de Mestrado. 

        a.2) no caso de candidatos possíveis concluintes de curso de graduação, ou de 

mestrado é obrigatória a apresentação de declaração da IES de origem, indicando a 

data da provável conclusão do curso ou colação de grau, a qual não poderá 

ultrapassar a data prevista da matrícula no PPGEE para o Mestrado, e data prevista 

de defesa da dissertação, a qual não poderá ultrapassar a data prevista da matrícula 

no PPGEE, para o Doutorado; 

b) Cópia do Histórico Escolar completo da graduação com a data da colação de grau, 

ou histórico Escolar completo do mestrado; 

         b.1) Cópia do Histórico Escolar da Graduação com os registros até o semestre em 

questão, para os candidatos que estejam na condição expressa no item a.2; 

c) Documentação comprobatória do Curriculum Vitae. Cada documento deverá 

receber o número correspondente ao item do CV + o número sequencial do mesmo 

no item. Esse conjunto – CV Lattes, documentos comprobatórios – deve estar em 

um arquivo no formato pdf, separado de todos os outros documentos 

d) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF; 
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e) Para concorrer às vagas reservadas pelo sistema de cotas estabelecido nas Leis 

Estaduais 6.914/2014 e 6.959/2015: 

        e.1) atender às instruções específicas do ANEXO I - INSTRUÇÕES E 

        DOCUMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO SISTEMA DE COTAS 

f) Projeto de Dissertação em até 04 (quatro) páginas (para o Mestrado) e projeto de Tese 
em até 06 (seis) páginas (para o Doutorado), em espaço 1,5 e fonte Arial tamanho 12, 
incluindo cronograma e referências bibliográficas, com assinatura de ciência do orientador. 

g) Resumo do Projeto com máximo de 200 palavras. 

 

 


