UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação

EDITAL
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA
PERÍODO LETIVO DE 2022/2
Mestrado Homologado pelo CNE (Port. MEC 1077, de 31/08/2012, DOU 13/09/2012, seç.1, p.25)
Doutorado Homologado pelo CNE (Port. MEC 1077, de 31/08/2012, DOU 13/09/2012, seç. 1, p.25)

O Programa de Pós-Graduação em Biologia comunica a abertura de inscrições para a seleção de
candidatos aos cursos de Mestrado e Doutorado, no período de: 10 de maio a 19 de julho de 2022.
I – VAGAS
Mestrado: 20 vagas
Doutorado: 10 vagas
II – INSCRIÇÕES ONLINE - Período de 10/05 a 19/07/2022.
Acesse a página do curso para realizar a sua inscrição.
Mestrado: https://www.unisinos.br/pos/mestrado-academico/biologia/presencial/sao-leopoldo#processo-seletivo-1056
Doutorado: https://www.unisinos.br/pos/doutorado-academico/biologia/presencial/sao-leopoldo#processo-seletivo-1180
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 70,00
EGRESSOS UNISINOS*:
• 50% de desconto na taxa de inscrição
• 10% de desconto na matrícula dos Programas de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado**
Acadêmico e Profissional, conforme normas internas da Unisinos.
*Egressos Unisinos são considerados alunos diplomados da Unisinos nos cursos de Graduação, Mestrado e Doutorado
Acadêmico e Profissional, MBA e Especialização.
**Válido para ingressantes no Doutorado a partir de 2021.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO NO MESTRADO:
• Link do Currículo modelo Lattes/CNPq (disponível em: http://lattes.cnpq.br). O link deverá ser
informado no portal de inscrição. Candidatos estrangeiros que não possuírem currículo modelo Lattes
deverão encaminhar documento equivalente para o e-mail conforme item X deste edital.
• Ficha de pontuação (anexo I) preenchida pelo candidato com a documentação comprobatória
anexada e numerada dos itens informados devem ser encaminhadas para o e-mail
ppgbiologia@unisinos.br até o prazo final de inscrição do Processo Seletivo (19/07/2022).
• Carta de intenções. Documento deve conter, no máximo 2 páginas, explicitando área em que
pretende atuar, justificativa da escolha, experiência prévia em pesquisa na área (se houver) e a
indicação de 2 (dois) nomes de orientador do quadro permanente do Programa disponível em:
https://www.unisinos.br/pos/mestrado-academico/biologia/presencial/sao-leopoldo#professores.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO NO DOUTORADO:
Av. Unisinos, 950 Caixa Postal 275 CEP 93022-750 São Leopoldo Rio Grande do Sul Brasil Fone: (51) 3591 1122
E-mail: ppgbiologia@unisinos.br Site: https://www.unisinos.br/pos/?nivel=mestrado-academico,doutorado-academico,mestrado-profissional,doutorado-profissional
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• Link do Currículo modelo Lattes/CNPq (disponível em: http://lattes.cnpq.br). O link deverá ser
informado no portal de inscrição. Candidatos estrangeiros que não possuírem currículo modelo Lattes
deverão encaminhar documento equivalente para o e-mail conforme item X deste edital.
• Ficha de pontuação (anexo I) preenchida pelo candidato com a documentação comprobatória
anexada e numerada devem ser encaminhadas para o e-mail ppgbiologia@unisinos.br até o prazo
final de inscrição do Processo Seletivo (19/07/2022).
• Anteprojeto de pesquisa. Documento deve conter introdução, objetivos, material e métodos,
resultados esperados, referências bibliográficas, cronograma e orçamento do projeto.
• Carta de aceite de orientação. Documento deve ser validado por pelo menos um orientador do Programa
e devem ser a indicados 2 (dois) nomes de orientador do quadro permanente do Programa disponível em:
https://www.unisinos.br/pos/mestrado-academico/biologia/presencial/sao-leopoldo#professores.
OBSERVAÇÕES:
o A homologação da inscrição está condicionada a análise dos documentos entregues;
o A ausência da entrega dos documentos solicitados na inscrição, poderá impactar no desempenho da
seleção;
o Em caso de desistência ou não cumprimento dos requisitos de inscrição, não haverá devolução do
valor da taxa.
INSCRIÇÕES A BOLSAS DE ESTUDOS – Acesse as informações sobre os editais de bolsas na
página do curso e verifique se há cotas disponíveis. As inscrições a bolsas de estudos ficarão
disponíveis ao final da inscrição ao curso, na área do candidato.
III - PROCESSO SELETIVO
SELEÇÃO – De 01/08 a 05/08/2022.
O processo de seleção para o Mestrado será realizado em 3 etapas:
Etapa 1 - Análise da Carta de Intenções do candidato pela Comissão de Seleção;
Etapa 2 - Análise do Currículo Lattes documentado do candidato pela Comissão de Seleção, conforme
anexo I deste edital (peso 10 - classificatória);
Etapa 3 – Entrevista (eliminatória). Serão avaliados a postura e comunicação do candidato;
comprometimento com o curso; capacidade de articular as suas ideias.
O processo de seleção para o Doutorado será realizado em 3 etapas:
Etapa 1 - Análise da Carta de Intenções do candidato pela Comissão de Seleção;
Etapa 2 - Análise do Currículo Lattes documentado do candidato pela Comissão de Seleção, conforme
anexo I deste edital (peso 5,0);
Etapa 3 – Exposição e defesa do anteprojeto de pesquisa (peso 5,0). Serão avaliados objetivos,
metodologia, originalidade e arguição do candidato.
IV - DIVULGAÇÃO DOS APROVADOS
A lista preliminar dos aprovados estará disponível na página do curso no dia 10/08/2022.
O prazo para interposição de recurso é de dois (2) dias úteis. O recurso deve ser encaminhado online
para o Programa de Pós-Graduação em Biologia pelo e-mail ppgbiologia@unisinos.br.
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A lista definitiva dos aprovados estará disponível na página do curso no dia 17/08/2022.
V – MATRÍCULA
ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA: 12 a 19/08/2022.
O upload dos documentos de matrícula deverá ser realizado no portal de inscrição, na área do candidato.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A MATRÍCULA NO MESTRADO:
• Diploma do curso de graduação registrado (frente e verso) ou Certificado de Conclusão de Curso (CCC)*
• RG e CPF;
• Registro Civil (certidão de nascimento, casamento ou outro).
(*) Dispensado para candidatos diplomados pela Unisinos na Graduação.
Se diploma de Instituição estrangeira:
• O diploma deverá ser traduzido por tradutor juramentado (exceto o obtido em países do MERCOSUL
e os versados em língua espanhola);
• O diploma deverá ser apostilado no caso de sua origem ser de um país signatário da Convenção de
Haia, conforme Resolução CNJ no 228, de 2016, do Conselho Nacional de Justiça (disponível em:
https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/apostila-da-haia/paises-signatarios/ ).
No caso de país não signatário, o documento deverá ser autenticado por autoridade consular
competente.
Se candidato estrangeiro:
• Cópia do passaporte;
• Cadastro de Pessoa Física para Estrangeiros - CPF. Para emitir o documento é necessário acessar o
site da Receita Federal e preencher todas as informações necessárias:
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/InscricaoCpfEstrangeiro/default.asp
• Registro Nacional de Estrangeiro - RNE e o Visto de regularidade no País, fornecido pela Polícia
Federal.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A MATRÍCULA NO DOUTORADO:
• Diploma do curso de graduação registrado* (frente e verso);
• Diploma do curso de mestrado registrado* (frente e verso);
• RG e CPF;
• Registro Civil (certidão de nascimento, casamento ou outro).
(*) Dispensado para candidatos diplomados pela Unisinos na Graduação ou Mestrado.
Se diploma de Instituição estrangeira:
• Os diplomas deverão ser traduzidos por tradutor juramentado (exceto o obtido em países do
MERCOSUL e os versados em língua espanhola);
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• Os diplomas deverão ser apostilados no caso de sua origem ser de um país signatário da Convenção
de Haia, conforme Resolução CNJ no 228, de 2016, do Conselho Nacional de Justiça (disponível em:
https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/apostila-da-haia/paises-signatarios/ ).
No caso de país não signatário, os documentos deverão ser autenticados por autoridade consular
competente.
Se candidato estrangeiro:
• Cópia do passaporte;
• Cadastro de Pessoa Física para Estrangeiros - CPF. Para emitir o documento é necessário acessar o
site
da
Receita
Federal
e
preencher
todas
as
informações
necessárias:
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/InscricaoCpfEstrangeiro/default.asp ;
• Registro Nacional de Estrangeiro - RNE e o Visto de regularidade no País, fornecido pela Polícia
Federal.
PERÍODO DE MATRÍCULA
De 24 a 29/08/2022.
Após o envio e análise dos documentos, a matrícula poderá ser realizada a partir de 24/08/2022.
OBSERVAÇÕES:
o A matrícula e reserva da vaga dos candidatos selecionados está condicionada a análise da
documentação exigida no item V;
o A partir da data de divulgação dos selecionados, a secretaria do Programa de Pós-Graduação
encaminhará as orientações de matrícula;
o A Unisinos, se necessário, poderá solicitar documentos comprobatórios envolvendo qualquer
informação relacionada ao presente edital e ao processo seletivo a ele vinculado.
VI - INÍCIO DAS AULAS
29/08/2022.
VII – LOCAL E HORÁRIO DAS AULAS
As aulas ocorrem no campus São Leopoldo/RS, geralmente entre quartas e sextas-feiras, nos turnos
da manhã e da tarde, conforme oferta do semestre. Contudo, atentos à evolução da pandemia,
informamos que as atividades acadêmicas programadas estarão alinhadas às medidas decretadas
pelo governo estadual e municipal.
A modalidade das aulas do Programa é presencial. O modelo presencial da Unisinos é flexível. Como
aluno, você terá algumas semanas de aulas presenciais no modelo remoto e outras semanas de aulas
serão presenciais no campus (com a possibilidade de participação remota para exceções). Para mais
informações, consulte a secretaria do Programa de Pós-Graduação.
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VIII - DURAÇÃO DO CURSO
Doutorado – 48 meses
Mestrado – 24 meses

IX- DISPOSIÇÕES FINAIS:
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação e a
Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação.
X – INFORMAÇÕES
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Biologia:
Fone: (51) 3590.8477 ou (51) 3591.1100, ramal 1277.
E-mail: ppgbiologia@unisinos.br
Site Mestrado: https://www.unisinos.br/pos/mestrado-academico/biologia/presencial/sao-leopoldo
Site Doutorado:https://www.unisinos.br/pos/doutorado-academico/biologia/presencial/sao-leopoldo
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h.
Campus São Leopoldo
Av. Unisinos, 950
Bairro Cristo Rei
CEP 93022-750 – São Leopoldo/RS
Fone: (51)3591.1122

Campus Porto Alegre
Av. Doutor Nilo Peçanha, 1600
Bairro: Bela Vista
CEP: 91330-002 – Porto Alegre
Fone: (51)3591.1122

São Leopoldo, 10 de maio de 2022.
Profa. Dra. Larissa Rosa de Oliveira
Coordenadora do PPG em Biologia
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ANEXO I
Programa de Pós-Graduação em Biologia - Mestrado e Doutorado
Ficha de Pontuação de Currículo
Nome:

Processo Seletivo 2022/1
Número do
Documento

Item I
1.1
1.2
Item 2

2.1

2.2

Pontuação

Formação Acadêmica
ÁREA (somente para Mestrado): 20 pontos (Biologia) e 20 pontos (áreas afins).
Cursos de especialização/ aperfeiçoamento, no mínimo, 360 horas: 5 pontos por curso (máximo 10 pontos).
Produção Intelectual
Artigos publicados ou aceitos em revistas científicas:
Somente dos últimos cinco anos. Utilizar como comprovante apenas a primeira página do artigo. Anexar apenas a primeira página do
artigo (em que conste nome dos autores, título do artigo, nome da revista, volume, número, ano e páginas da publicação). De acordo
com o percentil Scopus (https://www.scopus.com/sources?zone=TopNavBar&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED –
A1 (autor 100 pontos, coautor 70 pontos; A2 (autor 90 pontos, coautor 63 pontos); A3 (autor 80 pontos, coautor 56 pontos);
A4 (autor 70 pontos, coautor 49 pontos); B1 (autor 35 pontos, coautor 24 pontos); B2 (autor 20 pontos, coautor 14 pontos);
B3 (autor 10 pontos, coautor 7 pontos) B4 (autor 5 pontos, coautor 2 pontos); Sem qualis (autor 2 pontos, coautor 1 ponto).
Scopus: A1 (percentil entre 87,5 e 100); A2 (percentil entre 75-87,4); A3 (percentil entre 74,9 e 62,5);
A4 (percentil entre 62,4 e 50); B1 (percentil entre 49,9 e 37,5); B2 (percentil entre 37,4 e 25);
B3 (percentil entre 24,9 e 12,5) e B4 (percentil até 12,4).
Livros e capítulos de livros:
Somente dos últimos cinco anos. Anexar apenas a capa do capítulo/livro e a página com as informações catalográficas do livro
(autores, título da obra, editora, cidade, ISBN, etc). Internacionais (autor 50; coautor 40); Nacionais (autor 40; coautor 30);
Regionais (autor 30; coautor 10).
Trabalhos ou resumos apresentados em Congressos, Simpósios, Workshops, Reuniões Acadêmicas e Salão de Iniciação
Científica:

2.3

- Evento Internacional (10 pontos); Nacional (6 pontos); Regional (4 pontos). Máximo de pontos 30 pontos.
Obs.: Certificados e comprovações de participações em eventos científicos em que não houve apresentação de trabalho ou
publicação em anais pelo (a) candidato (a) NÃO serão pontuados e NÃO devem ser apresentados.

Item 3
3.1

Produção Técnica
Membros de corpos editoriais: Internacional (10 pontos); Nacional (6 pontos); Regional (4 pontos).

3.2

Pareceristas de periódicos científicos: Somente dos últimos cinco anos. Internacional (10 pontos); Nacional (6 pontos);
Regional (4 pontos). Máximo de pontos 30 pontos.

3.3

Participações em Bancas e Comissões de Avaliação/Seleção (TCC, IC, seleção docente): Somente dos últimos cinco anos.
Cinco (5) pontos por documentos. Máximo de pontos 20 pontos.

3.4

Participações na redação de manuais técnicos, relatórios (técnico ambiental e científico),
participação em comissões (eventos científicos), produtos e patentes: Somente dos últimos cinco anos. Dez (10) pontos por
documento. Máximo de pontos 60 pontos.

3.5
3.6
Item 4

4.1

24.2
4.3

4.4

Item 5

Cursos de Extensão Ministrados: Somente dos últimos cinco anos. Cinco (5) pontos por documentos. Máximo de pontos 20 pontos.
Monitorias de disciplina: 5 pontos/semestre. Máximo de pontos 40 pontos.
Experiência Científica/em Pesquisa/ Profissional
Experiências como bolsistas de iniciação científica (somente para mestrado) 20 pontos (6 meses – mínimo).
Máximo de pontos 80 pontos.
Experiências como bolsistas de iniciação tecnológica (somente para mestrado) 20 pontos (6 meses – mínimo).
Máximo de pontos 80 pontos.
Experiências como bolsistas de iniciação à Docência (somente para mestrado) 20 pontos (6 meses – mínimo).
Máximo de pontos 80 pontos.
Estágio ou emprego em empresas da área ambiental 20 pontos (6 meses – mínimo).
Máximo de pontos 80 pontos.
Experiência Profissional
Ensinos na área das ciências biológicas ou afins:
5.1.1 Cursos de graduação e pós-graduação (docência). 5 pontos (6 meses - mínimo). Máximo de pontos 30 pontos.

5.1

5.1.2 Realização de estágio docência na graduação (somente para o doutorado): 5 pontos / semestre. Máximo de pontos 10
pontos
5.1.3 Orientação de TCC: 5 pontos / semestre. Máximo de pontos 20 pontos.

Pontuação Total
OBS.: Esta ficha, preenchida pelo candidato, juntamente com as cópias dos documentos pontuados, devem estar organizadas e nume radas em ordem, após o
currículo Lattes. Os comprovantes que não estiverem de acordo com essa orientação serão DESCONSIDERADOS e o currículo zerado pela Comissão de Seleção.
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