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EDITAL DE SELEÇÃO PARA O MESTRADO EM BOTÂNICA DA UFPR 
Seleção para ingresso em 2014 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Botânica da Universidade Federal do Paraná comunica 
que está aberto edital para a seleção ao Curso de Pós-Graduação em Botânica, em nível de Mestrado, para 
entrada em 2014, com prova de seleção em 5 de dezembro de 2013.  
 
I-Inscrição 
As inscrições serão recebidas na Secretaria de Pós-Graduação em Botânica, Departamento de Botânica – 
Setor de Ciências Biológicas, Centro Politécnico, UFPR, no período estabelecido no item I.a, das 8:30 às 
11:30h e das 14:00 às 17:00 horas, ou por email (pgbotanica.ufpr@gmail.com) até às 24:00h do último dia 
de inscrição. 
 

a) Inscrição para a seleção: até dia 28 de novembro de 2013. 

Para as inscrições feitas via email, os documentos assinados e digitalizados em formato PDF deverão 
estar anexados. A inscrição será validada desde que a documentação esteja completa e em conformidade 
com o item III. A lista das inscrições válidas será divulgada no primeiro dia útil após o término das inscrições 
(29/11/2013), através do site www.ppgbotanica.ufpr.br e no mural do Programa no Departamento de 
Botânica. Os candidatos utilizarão o número do CPF para identificação nas provas, portanto não haverá 
acesso ao nome do candidato, pela comissão, durante o processo de seleção. 

Antes da inscrição o candidato deverá entrar em contato com o provável orientador 
(www.ppgbotanica.ufpr.br) para elaborar o plano de projeto, devendo ser feito com antecedência. 
 
II-Vagas 

a) Serão oferecidas 32 vagas, a serem preenchidas de acordo com os critérios de aprovação (vide item 

VI) e de acordo com o número de vagas do professor orientador.  

b) Professores credenciados no Programa e respectivos número de vagas: 

 
►Taxonomia e Diversidade 
● Taxonomia, biologia e diversidade de plantas vasculares: 
Dr. Armando Carlos Cervi (1 vaga) 
Dr. Denilson F. Peralta (IBt-USP) (1 vaga) 
Dr. Eric de Camargo Smidt (2 vagas) 
Dra. Isabela Galarda Varassin (1 vaga) 
Dr. Paulo Labiak Evangelista (2 vagas) 
Dr. Renato Goldenberg (2 vagas) 
 
● Taxonomia, biologia e diversidade de algas, líquens e fungos: 
Dr. Luciano Felício Fernandes (1 vaga) 
Dra. Sionara Eliasaro (2 vagas) 
Dra. Thelma Veiga Ludwig (3 vagas) 
Dr. Vagner Gularte Cortez (UFPR – Palotina) (2 vagas)  
 
● Sistemática e Ecologia Molecular de Plantas: 
Dr. Denilson F. Peralta (ver anterior) 
Dr. Eric de Camargo Smidt (ver anterior) 
Dr. Paulo Labiak Evangelista (ver anterior) 
Dr. Renato Goldenberg (ver anterior) 
Dra. Viviane da Silva Pereira (2 vagas) 
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►Estrutura e Fisiologia do Desenvolvimento Vegetal 
● Morfologia e anatomia vegetal: 
Dra. Alexandra Antunes Mastroberti  (UFRGS) (1 vaga) 
Dra. Cleusa Bona (1 vaga) 
Dra. Erika Amano (2 vagas) 
Dra. Juliana Lischka Sampaio Mayer (UNICAMP) (1 vaga) 
Dra. Patricia Soffiatti (2 vagas) 
Dr. Paulo Cesar Botosso (EMBRAPA-Florestas) (2 vagas) 
 
● Aplicações dos reguladores e carboidratos vegetais em Biotecnologia: 
Dra. Juliana Lischka Sampaio Mayer (ver anterior) 
Dra. Luciana F. Ribas (2 vagas) 
Dra. Marguerite Quoirin (2 vagas) 
 
III- Documentos necessários 
a) Ficha de inscrição preenchida, acompanhada de uma foto 3x4 cm (pode ser digitalizada); 
b) Documentos pessoais: certidão de nascimento, cópia da carteira de identidade civil e do CPF e, se for 
estrangeiro, cópia da folha de identificação do passaporte; 
c) Cópia de diploma de graduação em Ciências Biológicas ou áreas afins, expedido por estabelecimento 
oficial ou oficialmente reconhecido, ou documento equivalente comprovando que o candidato estará 
graduado antes do início do Curso de Pós-Graduação, ficando a matrícula condicionada à conclusão da 
graduação; 
d) Histórico escolar do curso de graduação; 
e) Curriculum vitae, gerado pela Plataforma Lattes/CNPQ, detalhando a participação do candidato em 
congressos, artigos publicados e outros trabalhos, assim como, destacando a carga horária de cursos e 
estágios realizados. Cópia de toda documentação comprobatória do currículo deverá ser entregue junto à 
documentação de matrícula ou no dia da prova, antes do início das mesmas. A pontuação do currículo será 
baseada na tabela de pontos, conforme o item X. 
f) Plano de trabalho de dissertação, conforme o item IVc. 
 
 
Alunos estrangeiros 
Além desses documentos, apresentar certificado de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros 
(CELPEBRAS) ou declaração, assinada pelo candidato, de que realizará o exame de proficiência durante o 
Curso, sob pena de desligamento em caso de não realização ou não aprovação. 
 
 
IV- Provas 
Critérios de Seleção ao Mestrado: 
 
a) Prova escrita que constará de duas partes: Parte I - de conhecimentos gerais em Botânica e Parte II - de 
conhecimentos sobre conteúdos relacionados à linha de pesquisa na qual o projeto do candidato está 
vinculado. Para candidatos da área de concentração em Taxonomia e Diversidade, a prova específica será 
referente ao grupo taxonômico a ser objeto de estudo do candidato (ver itens 3 a 7).  
A prova será realizada no dia 5 de dezembro (quinta-feira) de 2013, das 08:00 as 12:00h, no Departamento 
de Botânica sala 421, Setor de Ciências Biológicas, Centro Politécnico, Bairro Jardim das Américas, Curitiba-
PR.  
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b) Prova escrita de leitura e compreensão em inglês, elaborada e corrigida por uma comissão formada por 
docentes credenciados no Programa e indicados pelo Colegiado de Curso, onde será avaliada a capacidade 
em leitura compreensiva de textos de divulgação científica relacionados com Botânica. A prova ocorrerá no 
dia 5 de dezembro de 2013 das 14:00 as 17:00h na sala 421 do Departamento de Botânica. A prova deverá 
ser respondida em português. O uso de dicionário será permitido. Os alunos que obtiverem 60% de acerto 
serão considerados aprovados. A prova será facultada ao candidato que apresentar certificado de suficiência 
em inglês emitido pelo Núcleo de Concursos da UFPR ou por Instituições de Ensino Superior, que possuam 
Programas de Pós-Graduação reconhecidos pela CAPES, obtido nos últimos 24 meses, comprovado no ato de 
inscrição.  
 
c) Apresentação do plano de trabalho da dissertação 
O plano de trabalho deverá ser apresentado de maneira clara, objetiva e sucinta, ocupando no máximo três 
páginas, digitadas em fonte Calibri 11 com espaço simples, seguindo o formulário “Plano de trabalho de 
dissertação” disponível em http://www.ppgbotanica.ufpr.br. 
 
Deve conter:  

 Título do projeto, nome do orientador e do co-orientador (quando houver) e título do projeto do 

orientador ao qual a proposta esta vinculada com número do Banpesq (quando for o caso) ou 

número de identificação da agência financiadora; 

 Resumo (máximo 20 linhas); 

 Breve contexto teórico, justificativa, hipóteses a serem testadas e objetivos; 

 Material e métodos, priorizando a descrição da amostragem ou material vegetal, principais técnicas 

e abordagens analíticas; 

 Referencias bibliográficas no Plano de trabalho; 

 Indicação de quatro referências bibliográficas de estudos semelhantes ao proposto, publicados em 

revistas internacionais ou nacionais de relevância acadêmica, preferencialmente Qualis A e B1, que 

possam indicar as expectativas de publicação da pesquisa. 

 
O plano de pesquisa será avaliado e terá caráter classificatório na seleção. Projetos fora do formato acima 
serão desconsiderados e o candidato eliminado da seleção. 
 
d) Análise do Curriculum Vitae de acordo com a pontuação apresentada no item X desse edital. 
 
V- Comissão de seleção 
 
A Comissão de Seleção será composta por professores credenciados do programa, definida e aprovada em 
colegiado. 
 
VI- Aprovação 
 
Será considerado aprovado o candidato ao Mestrado que:  
a) obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) na Parte I e nota igual ou superior a 60 (sessenta) na Parte 

II da prova escrita;  
b) for aprovado na avaliação de língua estrangeira aplicada pelo programa durante o processo seletivo em 

conformidade com o item IV ou apresentar o certificado de proficiência em inglês; 
c) obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) na análise do Curriculum vitae. 
OBS. A reprovação em qualquer uma das provas, implicará na não correção das demais avaliações. Serão 

divulgadas apenas as notas e a classificação dos candidatos que forem aprovados em todas as provas. 
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VII- Resultados 
 
Os resultados finais do primeiro Processo Seletivo para o Mestrado serão divulgados no dia 10 de dezembro 
de 2013, na secretaria do Curso e na página do curso na internet (http://www.ppgbotanica.ufpr.br/).  
A documentação dos candidatos cujos pedidos de inscrição forem indeferidos, assim como a dos candidatos 
reprovados na seleção, deverá ser requisitada dentro de no máximo 10 dias após a divulgação do resultado 
final. Após este prazo, será destruída. 
 
VIII – Recurso 
 
Será de 03 (três) dias o prazo para a interposição de recursos, contados a partir da data da divulgação do 
resultado do processo. A regulamentação dos pedidos de Recurso bem como o formulário específico 
encontra-se disponível na secretaria do Programa e na página eletrônica do Programa. 
 
IX – Classificação e Bolsas 
 
As bolsas de estudo disponíveis serão concedidas aos candidatos aprovados, pela ordem de classificação, 
considerando a nota obtida na Parte I da prova escrita, a nota obtida na análise do Curriculum Vitae e no 
plano de trabalho, todos com mesmo peso. Em caso de empate será utilizada a nota da Parte I da prova 
escrita para efetuar o desempate. Persistindo o empate, será utilizada a nota da parte II da prova escrita. 
 
X - Pontuação do Currículo para ingresso no Mestrado em Botânica 

Graduação concluída 50 

Publicação Área de Botânica Área Biológica 

Revista técnico-científica (Qualis A1 e A2 B1) 20 10 

Revista técnico-científica (Qualis B2 e B3) 15 7,5 

Revista técnico-científica (Qualis B4 e B5) 10 5 

Capítulos de livro (primeiro autor) 10 5 

Capítulo livro (co-autor) 8 4 

Completo em anais 5 2,5 

Outra produção técnica (relatório, consultoria, 
material bibliográfico) – máximo de 5 pontos 

2 1 

 

Demais itens Pontos 

Iniciação Científica com bolsa 2 por ano 

PET 2 por ano 

Estagio Voluntário/ IC voluntária 1 por ano 

Monitoria em disciplina 2 por ano 

Monografia concluída 4 

Especialização com monografia concluída 6 

Cursos/disciplinas isoladas na área de botânica 
(máximo 2 pontos) 

0,3 por curso 

Participação em Congresso (máximo 5 pontos) 1 (botânica) 0,5 (área biológica) 

Resumos em congressos (máximo 10 pontos) 1 (botânica) 0,5 (área biológica) 

Palestras ministradas (máximo 5 pontos) 1 por palestra 

Cursos ministrados (< 8h) 1 por curso 

Cursos ministrados (> 8h) 2 por curso 

Prêmios acadêmicos 0,5-2 por prêmio 
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Aulas em 1º e 2o graus (máximo 10 pontos) 1 por ano 

Aulas em 1º e 2o e 3o graus (máximo 10 pontos) 1 por semestre 

Atividades profissionais na área biológica (ong, 
consultorias; máximo 10 pontos) 

1 por ano 

Org. Eventos 1 1 por evento 

Atividades de Extensão (máximo 3 pontos) Até 1 ponto por 
atividade 

 
Obs. Atividades fora da área biológica não serão computadas. 
 

Programa da Parte I da Prova Escrita (Conhecimentos Gerais) 
 
1. ANATOMIA VEGETAL 
a)Tecidos fundamentais, de revestimento, vasculares e meristemas (estrutura básica e função relacionada).  
 
2. FISIOLOGIA VEGETAL  
a) Célula vegetal. 
b) Relações hídricas: absorção, transporte da água e transpiração. 
c) Fotossíntese: reações fotoquímicas; reações bioquímicas (Ciclos C3, C4 e CAM) e principais fatores que 
interferem. 
d) Respiração aeróbica e fatores que condicionam a taxa de respiração. 
 
3. TAXONOMIA 
a)Nomenclatura Botânica: nomenclatura binária, citação de autores, princípios do Código Internacional de 
Nomenclatura Botânica. 
b)Biologia e aspectos taxonômicos, evolutivos e ecológicos dos grupos tradicionalmente considerados algas, 
fungos, briófitas, licófitas e samambaias, gimnospermas e angiospermas.  
 
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
JUDD, W.S., CAMPBELL, C.S., KELLOG, E.A., STEVENS, P.F. & DONOGHUE, M.J. 2009. Sistemática vegetal: um 

enfoque filogenético. Ed. 3. Artmed Editora S.A. 
KERBAUY, G.B. 2004. Fisiologia Vegetal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
RAVEN, P.H.; EVERT, R.F. & EICHHORN, S.E. 2007. Biologia Vegetal. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.    
TAIZ, L. e ZEIGER, E. 2009. Fisiologia Vegetal. 4 ed. Porto Alegre: Artmed Editora. 
 

Programa da Parte II da Prova Escrita (Conhecimentos Específicos) 
 
LINHAS DE PESQUISA: 
 1. APLICAÇÕES DOS REGULADORES E CARBOIDRATOS VEGETAIS EM BIOTECNOLOGIA  
a. Nutrição mineral. 
b. Reguladores vegetais: auxinas, giberelinas, citocininas, etileno, ácido abscísico e efeitos fisiológicos.  
c. Germinação de sementes. 
d. Crescimento e desenvolvimento. 
e. Parede celular: tipos, estrutura e propriedades. 
 
KERBAUY, G.B. 2004. Fisiologia Vegetal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
TAIZ, L. e ZEIGER, E. 2009. Fisiologia Vegetal. 4 ed. Porto Alegre: Artmed Editora. 
 
2. MORFOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL 
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a. Morfologia e anatomia de raiz, caule e folha.  
b. Adaptações morfoanatômicas dos órgãos vegetativos as variações ambientais. 
 
APPEZZATO-DA-GLORIA, B. e CARMELLO-GUERREIRO, S.M (eds.) 2003. Anatomia Vegetal. Editora da UFV.   
DICKISON, W.C. 2000. Integrative Plant Anatomy. Harcourt Academic Press, San Diego. 
GONÇALVES, E.G. e LORENZI, H. 2011. Morfologia Vegetal. Organografia e dicionário ilustrado de morfologia 

das plantas vasculares. 2a ed.. São Paulo: Instituto Plantarum de Estudos da Flora. 
 
3. TAXONOMIA E ECOLOGIA DE ALGAS 
a. Aspectos morfológicos, reprodutivos, ecológicos e taxonômicos de microalgas com maior enfoque nas 
cianobactérias, diatomáceas, clorofítas e dinoflagelados.  
 
GRAHAM, L. E. & WILCOX, L. W. 2000. Algae. New Jersey: Prentice Hall. 
REVIERS, B. de. 2006. Biologia e Filogenia das algas. Porto Alegre: Artmed. 
 
4. TAXONOMIA, BIOLOGIA E DIVERSIDADE DE LIQUENS 
a.Nomenclatura Botânica: nomenclatura binária, citação de autores, princípios do Código Internacional de 
Nomenclatura Botânica. 
b.Sistemática de Fungos: Reinos, Filos, caracteres, construção e avaliação de árvores filogenéticas. 
c.Filo Ascomycota: Ascomycetes Filamentosos: características gerais, ciclo de vida. 
d.Morfologia, anatomia e morfogênese do talo liquênico. 
e.Compostos secundários e quimiotaxonomia de liquens.  
 
ALEXOPOULOS, C.J.; MIMS, C. W. & BLACKWELL, M. 1996. Introductory Mycology. John Wiley & Sons. 
BICUDO, C.E. de M. & PRADO, J. 2003. Código Internacional de Nomenclatura Botânica (Código de Saint 

Louis,2000). IBT, IAPT, SBSP.  
NASH, T.H., III (ed.). 1996. Lichen biology. Cambridge University Press, Cambridge. 
 
5. TAXONOMIA, ECOLOGIA E BIOLOGIA DE FUNGOS (BASIDIOMYCOTA) 
a. Princípios de Nomenclatura dos Fungos: pontos de partida da nomenclatura dos Basidiomycota, 
tipificação, sinonímia 
b.  Classificação do Reino Fungi sensu stricto, e ênfase no Filo Basidiomycota  
c. Filo Basidiomycota: principais linhagens, estrutura vegetativa e reprodutiva, ciclos biológicos, 
representantes 
d. Métodos de coleta, preservação e análise de basidiomicetos macroscópicos 
e. Ecologia de fungos: ectomicorrizas, saprófitos, espécies parasitas, relações com animais e plantas 
 
BONONI, V.L.R. 1998. Zigomicetos, Basidiomicetos e Deuteromicetos: Noções Básicas de Taxonomia e 

Aplicações Biotecnológicas. São Paulo: Instituto de Botânica, SEMA. 
CARLILE, M.J., WATKINSON, S.C. & GOODAY, G.W. 2001. The Fungi. 2nd ed. London: Academic Press. 
ESPOSITO, E. & AZEVEDO, J.L. 2010. Fungos: Uma Introdução à Biologia, Bioquímica e Biotecnologia. 2ª ed. 

Caxias do Sul: EDUCS. 
MUELLER, G.M., BILLS, G.F. & FOSTER, M.S. 2004. Biodiversity of Fungi: Inventory and Monitoring Methods. 

San Diego: Elsevier/Academic Press. 
 
6. TAXONOMIA, BIOLOGIA E DIVERSIDADE DE SAMAMBAIAS E LICÓFITAS 
-Lycophyta: caracterização, sinapomorfias, classificação, biologia. 
-Equisetales, Psilotales, Ophioglossales e Marattiales: caracterização, sinapomorfias, classificação, biologia. 
-Samambaias Leptosporangiadas: caracterização, sinapomorfias, classificação, biologia. 
-Aspectos reprodutivos em samambaias: ciclos de vida, hibridação, poliploidia, apogamia, dispersão. 
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-Evolução de plantas vasculares terrestres: prováveis ancentrais das plantas terrestre, mudanças ambientais 
relacionadas, mudanças morfológicas relacionadas. 
 
KRAMER, K. U. 1990. Pteridophytes. In: KUBITZKI, K. The families and genera of vascular plants: 

Pteridophytes and gymnosperms. Berlin: Springer-Verlag. v.1, p. 258-263. 
MORAN, R.C. 2004. A Natural History of Ferns. Timber Press, New York, NY. 
RANKER, T.A. & RAUFLER, C.H. 2008. Biology and Evolution of Ferns and  Lycophytes. New York: Cambridge 

University Press. 
RAVEN, P.H.; EVERT, R.F. & EICHHORN, S.E. 2007. Biologia Vegetal. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
 
7.TAXONOMIA, BIOLOGIA E DIVERSIDADE DE FANERÓGAMAS 
-Princípios de Sistemática e as bases da nomenclatura e classificação botânica. - Angiospermas: 
caracterização e sinapomorfias. - Angiospermas filogeneticamente basais: Magnoliales, Laurales, Piperales - 
caracterização e filogenia. - Monocotiledôneas: caracterização, filogenia e principais famílias (Alismatales, 
Asparagales, Comelinídeas, Arecales, Poales e Zingiberales).- Eudicotiledôneas: caracterização, 
sinapomorfias, filogenia, evolução e principais famílias de Caryophyllales, Rosídeas (Rosales, Malpighiales, 
Fabales, Malvales e Myrtales) e Asterídeas (Gentianales, Solanales, Lamiales e Asterales). 
 
-Definições e conceitos em Ecologia, com ênfase em ecologia vegetal. Organismos vegetais, história de vida e 
reprodução. Populações: estrutura de populações vegetais, dinâmica, genética de populações e evolução. 
Interações interespecíficas. Comunidades vegetais: estrutura, dinâmica, fatores que afetam a riqueza de 
espécies. Sucessão ecológica. 
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