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Informativo 

 

 O Departamento de Zoologia do Centro de Biociências da Universidade 

Federal de Pernambuco, em Recife (www.ufpe.br/zoologia e 

www.ufpe.br/ppgba), dispõe de uma vaga de docente, de dedicação 

exclusiva, na linha de ensino e pesquisa de Zoologia/Biologia Animal e 

convida os professores de outras Instituições Federais de Ensino Superior, 

interessados em uma possível redistribuição, a apresentarem propostas 

para apreciação. 

 

As propostas e a documentação abaixo mencionadas deverão ser 

enviadas exclusivamente por meio eletrônico através de formulário 

específico disponível em https://forms.gle/PeeJ86fLvusPzBky7 , no período 

de 29 de outubro a 01 de dezembro de 2021. 

  

A documentação a ser anexada deve incluir: 

  

a) Cópia do diploma de doutorado; 

  

b) Carta de Interesse e apresentação, incluindo:  (i) Descrição sumarizada 

da sua atuação no magistério superior desde a sua contratação, incluindo a 

data de sua contratação, sua atuação em ensino (graduação e pós-

graduação), pesquisa, extensão e administração; (ii) Projeto de atividades 

acadêmicas e de atuação junto ao Departamento de Zoologia da UFPE, 

indicando e descrevendo a sua capacitação e disponibilidade para 

participação em disciplinas de graduação e pós-graduação, em atividades 

de pesquisa e orientação de estudantes, na administração/gestão 

universitária e no desenvolvimento de projetos/ações de extensão 

universitária. 

 

http://www.ufpe.br/zoologia
../Documents/www.ufpe.br/ppgba
https://forms.gle/PeeJ86fLvusPzBky7
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d) Link para o Currículo Lattes atualizado incluindo disciplinas ministradas, 

na graduação e na pós-graduação.  

  

e) Indicação de concordância da Instituição de origem com a redistribuição 

(opcional)*.  

 

*Apesar da comprovação não ser obrigatória neste momento, a 

redistribuição entre Universidades Federais depende da concordância da 

instituição de origem para a liberação do profissional. É importante 

ressaltar que esse documento será indispensável para a concretização da 

redistribuição. Essa concordância pode ser expressa na forma de uma 

carta de seu superior direto (p. ex. Chefe de Departamento, Diretor de 

Centro). 

 

A Chefia do Departamento está aberta ao esclarecimento de dúvidas e 

consultas sobre a vaga e os procedimentos pelo e-mail 

zoologia.cb@ufpe.br até o dia 30/11/2021  

 

 

O Departamento de Zoologia da UFPE 

 

O Departamento de Zoologia da UFPE é composto por 24 Docentes 

(https://www.ufpe.br/dep-zoologia/equipe). O corpo docente atua em quatro 

cursos de graduação: Bacharelado em Ciências Biológicas com quatro 

habilitações (Sistemática & Evolução, Ecologia & Conservação, 

Biotecnologia e Saúde), Bacharelado em Ciências Biológicas com ênfase 

em Ciências Ambientais, Licenciatura em Ciências Biológicas e 

Biomedicina. As disciplinas ministradas são relacionadas às áreas de 

Zoologia, Sistemática, Biogeografia, Evolução, Ecologia e Conservação da 

Biodiversidade. 

Além do ensino na graduação, o Departamento abriga o Programa de Pós-

graduação em Biologia Animal – PPGBA (https://www.ufpe.br/ppgba - 

../Documents/zoologia.cb@ufpe.br
https://www.ufpe.br/dep-zoologia/equipe
https://www.ufpe.br/ppgba%20-%20CAPES%20Nível%206
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CAPES Nível 6), atuando no ensino e na pesquisa voltados à formação de 

Mestres e Doutores nas linhas: (i) Biologia e Comportamento Animal, (ii) 

Ecologia, (iii) Sistemática, Taxonomia e Evolução de grupos recentes e (iv) 

Zoologia Aplicada. O departamento desenvolve pesquisas nas áreas de 

Taxonomia, Sistemática, Evolução, Ecologia, Conservação, Genética & 

Genômica e Ecotoxicologia em invertebrados e vertebrados. Mais 

informações sobre os Laboratórios e linhas de pesquisas do Departamento 

de Zoologia podem ser consultadas em https://www.ufpe.br/dep-

zoologia/laboratorios. 

A pesquisa realizada pelo Departamento de Zoologia e PPGBA é 

financiada por diferentes agências de fomentos nacionais e internacionais. 

Como destaque, o Estado de Pernambuco conta com a Fundação Estadual 

de Amparo à Ciências e Tecnologia do estado de Pernambuco (FACEPE), 

que vem sendo fundamental na consolidação dos diferentes laboratórios e 

grupos de pesquisas do Departamento. Mais recentemente a FACEPE tem 

sido atuante no apoio ao PPGBA com bolsas aos estudantes e 

pesquisadores, auxílios para participações de eventos, e na 

implementação de dois laboratórios multiusuários com participação do 

Departamento de Zoologia: NPGBio - Núcleo de Prospecção e Gestão da 

Biodiversidade do Nordeste, e o LAMI - Laboratório Avançado de 

Microscopia e Imagem, implementado em 2021 e conta com equipamentos 

de imagens de alta resolução e foco estendido, além de um microscópio 

eletrônico de varredura de bancada HITACHI TM4000PLuS. 

O Departamento de Zoologia inclui um Museu de Zoologia, que abriga 

diferentes coleções zoológicas, servindo como suporte em atividades de 

ensino, pesquisa e extensão realizadas pelos docentes e técnicos do 

Departamento. 

https://www.ufpe.br/ppgba%20-%20CAPES%20Nível%206
https://www.ufpe.br/dep-zoologia/laboratorios
https://www.ufpe.br/dep-zoologia/laboratorios



