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5 - A(O) candidata(o) tem atividade remunerada que impossibilite o recebimento 
de bolsa conforme a portaria conjunta CNPq-CAPES nº 1, de 15 de julho de 2010?

(   ) Sim  (   ) Não 

Declaro que estou ciente de que os recursos necessários para a realização 
do plano de trabalho serão de minha inteira responsabilidade. Declaro 
também que li e estou de acordo com o plano de trabalho proposto e entregue.
Nome: ___________________________________________________________
Instituição: ________________________________________________________
Data: ___/___/_____ 
Assinatura: ________________________________________________________ 

2. Currículo (para candidatas(os) ao Mestrado)
O currículo deverá ser elaborado observando estritamente os itens indicados 
abaixo, mantendo inclusive a numeração indicada. Na falta de algum item 
no currículo do candidato, incluir o termo “não se aplica” junto ao número 
correspondente e continuar o CV, observando a numeração indicada abaixo. 
Todos os itens deverão receber um número em ordem crescente, que também 
deverá constar no seu respectivo documento comprobatório. 
Dados Pessoais

Documentos de Identifi cação
Formação acadêmica
1. Graduação (Licenciatura e/ou Bacharelado) – acompanhamento de 
histórico escolar
2. Cursos extracurriculares e de especialização (apenas cursos na área de ciências 
biológicas. Cursos em outras áreas, como linguas estrangeiras, devem ser 
computados no item “Outras Atividades”).

2.1. com menos de 30 horas
2.2. com mais de 30 horas
2.3. com mais de 160 horas
2.4. com mais de 360 horas

3. Estágios
3.1. duração de até 3 meses
3.2. duração de 3 meses a 1 ano
3.3. duração de mais de 1 ano

4. Monitorias voluntárias
4.1. duração de um semestre completo
4.2. duração de um ano
4.3. duração de mais de um ano

5. Bolsas
5.1. Iniciação Científi ca
5.2. Monitoria
5.3. Extensão ou Artística e Cultural
5.4. Aperfeiçoamento ou Pré-Mestrado

6. Publicações
6.1. Artigos
6.1.a. publicados (separata ou cópia xerográfi ca)
6.1.b. no prelo (nome da revista e vol. ou carta de aceitação do editor)
6.2. Livros ou capítulos de livros com ISBN
6.2.a. publicados
6.2.b. no prelo
6.3. Resumos Expandidos e Artigos de Divulgação

7. Participação em congressos e reuniões científi cas (participação em Encontro de 
Estudantes como EREB ou ENEB deve ser computada no item “Outras Atividades”)

7.1.a. somente participação, sem apresentação de trabalho
7.1.b. com apresentação de trabalho (comunicação oral ou pôster)
7.1.c. apresentação palestras e participação como membro de mesa-redonda

8. Magistério, experiência didática e profi ssional na área de meio ambiente
8.1. Ensino fundamental
8.2. Ensino médio
8.3. Ensino superior (disciplinas e tutorias)
8.4. Cargos em instituições públicas ou privadas
8.5. Cursos de extensão
8.6. Mini-cursos
8.7. Aulas-convite ou palestras avulsas (não incluídas em outros itens) 
8.8. Produção de material didático (cópias)

9. Consultorias e participação em projetos, coorientações (após a graduação).
9.1. Consultorias (após a graduação) 
9.2. Participação em projetos de pesquisa (após a graduação)
9.2.a. Coordenador
9.2.b. Pesquisador
9.3. Participação em projetos de extensão (após a graduação)
9.3.a. Coordenador
9.3.b. Participante
9.4. Coorientações (após a graduação)

10. Outras atividades
10.1. Prêmios (exceto bolsas)
10.2. Participação em bancas (após a graduação)
10.3. Organização de eventos científi cos 
10.4. Outros cursos e atividades extra-curriculares 
10.5. Aprovação em concursos públicos

3. Plano de Trabalho para o Mestrado (deverá conter os itens abaixo)
Máximo oito páginas A4, 

espaço 1,5, 
times new roman 12, 

margens 2,5 cm
1) Título
2) Identifi cação (candidata(o), orientador(a) e, quando for o caso, sugestão 

de coorientação)
3) Introdução (Síntese do conhecimento científi co existente, undamentação 

da experiência prévia do candidato com o tema de pesquisa proposto 
(se for o caso), demostração das lacunas a serem investigadas, o potencial 
para a geração de conhecimento e as principais implicações do estudo)

4) Objetivo(s) e hipótese(s) de trabalho (Objetivo geral, objetivos específi cos 
e delimitação das premissas a serem assumidas de acordo com as 
hipóteses postuladas, ou questões a serem levantadas quando o estudo for de 
natureza exploratória)

5) Materiais e métodos (Objeto e área de estudo, principais técnicas, 
delineamento experimental e métodos de análise com justifi cativa da 
abordagem empregada)

6) Recursos e logística (capacidade de fi nanciamento do projeto e logística 
laboratorial e de campo)

7) Referências
8) Cronograma (trimestral identifi cando as atividades científi cas e acadêmicas)

ANEXO 3 - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E ACEITAÇÃO 
DAS NORMAS DE SELEÇÃO

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E ACEITAÇÃO 
DAS NORMAS DE SELEÇÃO 

Eu, ________________________________________________________
_, abaixo assinado, declaro estar ciente das normas de seleção do Programa de 
Pós-Graduação em Ecologia/UFRJ, conforme explicitadas no Edital EDITAL 
453 – Seleção de Candidatas e Candidatos aos Cursos de Mestrado e Doutorado 
em ECOLOGIA Turma de 2021/01, e aceitá-las ao me candidatar a uma vaga 
nesse programa.

Rio de Janeiro, ___ de _______________de ____.
__________________________________________

PORTARIA Nº 23079.8168, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020.

O Diretor do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Prof. Sergio Bonecker, de acordo com o regimento desta Universidade, resolve:

Art. 1° Tornar pública a constituição da Banca Examinadora de 
Promoção de Professor Titular à Classe E, da Professora TÂNIA WENDT, 
do Departamento de Botânica, homologada em Reunião da Congregação 
Ordinária do IB em 18 de novembro de 2020. 
Membros Internos para Banca de Titular: 

1) Prof. Titular Rodrigo Soares de Moura Neto (UFRJ) 
2) Prof. Titular Sergio Potsch de Carvalho e Silva (UFRJ) Membros 

Externos para Banca de Titular: 
1. Profa. Titular Ana Maria Paulino Telles de Carvalho e Silva (UNIRIO) 
2. Prof. Titular Bruno Coutinho Kurtz (JBRJ) 
3. Profa. Titular Claudia Barros (JBRJ) 
4. Prof. Titular Marcus Alberto Nadruz Coelho (JBRJ) 
5. Profa. Titular Karen Lúcia Gama De Toni (JBRJ)

PORTARIA Nº 23079.8169, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020.

O Diretor do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
no uso de suas atribuições, resolve:

Art. 1° Tornar público o cronograma Preliminar do concurso Público de 
Provas e Títulos para provimento efetivo de vagas no cargo de Professor 
de Carreira do Magistério Superior do Departamento de Ecologia - Adjunto A 
- Setor: Ecologia de Organismos, referente ao Edital nº 953 de 20 de dezembro 
de 2019, publicado no DOU nº 248, de 24 de dezembro de 2019. 
A indicação da Banca foi aprovada em Reunião de Congregação em 
12 de novembro de 2020.
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Período: de 4 a 12/02/2020

CRONOGRAMA

DATA HORA ATIVIDADE OBSERVAÇÃO

04/02/2021

9:00h

Instalação da Comissão Julgadora; 
entrega da documentação 

comprobatória e recebimento dos 
dados para as videoconferências

Cada candidato(a) deve entregar uma via do currículo e da documentação comprobatória. 
Os documentos pessoais (identidade e CPF) e os diplomas precisam estar autenticados nas 
cópias físicas.
Obs: para os candidatos que passarem na prova escrita será preciso também enviar 
o memorial e a documentação comprobatória em formato digital.

9:30h Sorteio de 3 pontos da prova escrita
O sorteio será no Salão Azul, com eventual transmissão concomitante para outras salas, de 
modo a manter no máximo 10 (dez) candidatos(as) em cada sala, com distância mínima 
de 4 m2 entre os(as) candidatos(as)

9:35h Consulta de material pelos(as) 
candidatos(as) por uma hora

A consulta a obras, trabalhos publicados e anotações pessoais pelos(as) candidatos(as) será 
feita em salas com no máximo 10 (dez) candidatos(as) em cada sala, com distância mínima de 
4 m2 entre os(as) candidatos(as)

11:00h
Divulgação da(s) questões formuladas 

pela Comissão Julgadora
A divulgação das questões será feita em todas as salas onde os(as) candidatos(as) fi zeram 
consulta de material

11:00h 
às 15:00h 

Prova escrita A prova escrita será feita nas mesmas salas em que os(as) candidatos(as) fizeram 
consulta de material

16:00h
Divulgação pública 
das provas escritas

Fotocópias das provas de todos os(as) candidatos(as) serão afixadas nos corredores 
do Instituto de Biologia

08/02/2021

Até 8:00h 
Divulgação do resultado 

da prova escrita 
O resultado da prova escrita será afixado no mural do Departamento de Ecologia 
e também enviado por e-mail para todos os candidatos 

9:30h Início dos sorteios do(s) ponto(s) 
das provas didáticas O sorteio será no Salão Azul, com transmissão pública por videoconferência

Até às 
12:00h

Envio do memorial 
e documentação comprobatória

Os(as) candidatos(as) aprovados(as) na prova escrita deverão enviar o memorial a documentação 
comprobatória (em PDF) para a apreciação de títulos e trabalhos em um único e-mail para 
concursos.ecologia.ufrj@gmail.com. O e-mail com a documentação deve ter o assunto: 
“Documentação <nome do(a) candidato(a)>”

09/02/2021

Até às 
9:00h Divulgação de resultado de recursos Divulgação por e-mail de resultado de recursos ao resultado ou conteúdo da prova escrita

9:30h Prova didática Por videoconferência apenas entre candidato e a Comissão Julgadora, com transmissão pública 
no Salão Azul

10/02/2021 9:30h Defesa de Memorial Por videoconferência apenas entre candidato e a Comissão Julgadora, com transmissão pública 
no Salão Azul

11/02/2021 9:30h Apreciação de Títulos 
e Trabalhos pela Comissão Julgadora

12/02/2021 Até às 
17:00h Divulgação do resultado O resultado do concurso será afi xado no mural do Departamento de Ecologia e também enviado 

por e-mail para todos os(as) candidatos(as)
Comissão Organizadora: Juliana Folz, Assistente em Administração lotada no Departamento de Ecologia, SIAPE no. 2298142

A prova escrita será presencial no Instituto de Biologia, localizado no Edifício do Centro de Ciências da Saúde, na Av. Carlos Chagas Filho, 373, 
Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro,  Rio de Janeiro - RJ, 21941-902. As demais etapas serão feitas on-line conforme 
o cronograma. A documentação comprobatória será entregue presencial-mente por todos os candidatos e em formato digital apenas pelos(as) 
candidatos(as) que forem aprovados(as) na prova escrita. O cronograma poderá ser alterado conforme o andamento do concurso, com a concordância dos 
candidatos presentes e da Comissão Julgadora. Orientações adicionais poderão ser passadas por e-mail pela Comissão Organizadora. 

PORTARIA Nº 8173, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020.

O Diretor do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
no uso de suas atribuições, resolve:

Art. 1° Tornar sem efeito as Portarias 23079.1152 de 13 de fevereiro de 
2020, publicada no BUFRJ 08 de 20/02/2020 e a 23079.1617, de 2 de março 
de 2020, publicada no BUFRJ 10 de 05/03/2020, referentes aos pedidos de 
banca de Promoção á Classe E, da docente TÂNIA WENDT.

PORTARIA Nº 8180, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020.

O Diretor do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
no uso de suas atribuições, resolve:

Art. 1° Autorizar o afastamento da Docente LANA SYLVESTRE 
que estará em trabalho de campo no Parque Nacional da Serra dos Órgãos no 
período de 23 a 27 de novembro de 2020.

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA Nº 7315, DE 26 DE OUTUBRO DE 2020

O Diretor do Instituto de Ciências Biomédicas do Centro de Ciências da Saúde, 
José Garcia Ribeiro Abreu Júnior, usando de atribuições de sua competência, 

Resolve retificar a Portaria nº 7315 de 26/10/2020, publicada no 
BUFRJ 44 do dia 29/10/20.

Onde lê-se: João Batista dos Santos, matrícula nº 1125073, Fábio Jorge 
Moreira da Silva, matrícula nº 1846929, Fernando Lourenço Dutra, 
matrícula nº 1968930, Alan Silva Minho, matrícula nº 1941045, Pether 
Neves Fernandes, matrícula nº 1847001 e Juliana Lourenço Abrantes, 
matrícula nº 1515481

Leia-se: João Batista dos Santos, matrícula nº 1125073, Fábio Jorge 
Moreira da Silva, matrícula nº 1846929, Fernando Lourenço Dutra, 
matrícula nº 1968930, Alan Silva Minho, matrícula nº 1941045, 
Pether Neves Fernandes, matrícula nº 1847001, Juliana Lourenço 
Abrantes, matrícula nº 1515481 e Carla Moreira Furtado, matrícula 1300243.

PORTARIA Nº 8069, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020

O Diretor do Instituto de Ciências Biomédicas do Centro de Ciências 
da Saúde, José Garcia Ribeiro Abreu Júnior, nomeado pela Portaria nº 242 
de 16 de janeiro de 2015, usando de atribuições de sua competência, 

Resolve dispensar os servidores dos seus respectivos cargos/funções do 
Instituto de Ciências Biomédicas: 

• Vilma Frazão de Melo, CPF: 006.162.967-70, SIAPE:0362121 - 
Agente Subst. Conformidade Registro Gestão

• Fábio Campos de Andrade, CPF:082.194.037-64, SIAPE: 1691232 - 
Pregoeiro

• Victor Hugo Maia Osorio, CPF: 119.061.377-81, SIAPE: 1959176 - 
Pregoeiro Substituto


