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Coordenação:  
Prof. Jackson Costa Pinheiro e Prof. Euzébio de Oliveira 
Número de vagas:  
25  

Ações afirmativas:  
Não se aplica  

Dia da aula Presencial:  
Sexta-Feira 
 
O ProfBio-UFPA não aplica prova de idioma. Os candidatos deverão apresentar no ato da matrícula 
um dos seguintes exames: exame TOEFL, exame Michigan, Cambridge ou British Council, exame 
Profile-UFPA (www.ufpa.br/profile). Para este último exame será considerado como proficiência 
apenas quando a nota obtida for igual ou superior a cinco. Também será aceito resultado de Teste de 
Proficiência Toefl ITP aplicado pela UFPA. Para maiores informações acesse o site do Programa 
Toefl ITP pelo seguinte link: http://isf.mec.gov.br/. As inscrições são realizadas no site do IsF. 
Informações sobre este teste de proficiência deverão ser obtidas através do telefone (91) 3201-7211 
ou endereço: sectrointer@ufpa.br.  Após a realização do exame, o candidato recebe por e-mail sua 
pontuação e o certificado que deverá ser apresentado à Secretaria de Pós-graduação e deverá ser 
obtido junto à Pró-Reitoria de Relações Internacionais (http://www.prointer.ufpa.br), que entrega 
resultado do teste impresso. Exames realizados há mais de 24 (vinte e quatro) meses não serão 
creditados. Também será atribuída proficiência ao candidato que comprovar haver estudado pelo 
menos 1 (um) ano em país de língua inglesa. Será aceito candidato que apresentar comprovante de 
inscrição em uma dessas formas de avaliação e que, em caso de aprovação no processo seletivo, o 
candidato deverá comprovar a aprovação no exame de proficiência, sob pena de ser desligado do 
curso.  
 
Documentos necessários para Registro Acadêmico:  
a) Ficha de Inscrição online preenchida (solicitada pelo site Sigaa da UFPA);  
b) Cópia autenticada de documento de identidade que contenha foto;  
c) Originais do diploma de graduação devidamente registrado no Ministério da Educação;  
d) Comprovante de efetivo exercício de docência em Biologia, no Ensino Médio na Rede Pública de 
Ensino do país;  
e) Comprovante(s) do(s) tempo(s) de serviço como docente no serviço público;  
f) Comprovante de proficiência na língua inglesa  


