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Antonio Ostrensky Neto (Aquicultura)
Graduação em Oceanologia (FURG), mestrado em Zoologia (UFPR) e 
doutorado em Zoologia (UFPR) – ostrensky@ufpr.br
http://lattes.cnpq.br/6983758247542086

Carolina A. O. Freire (Fisiologia comparativa da osmorregulação de peixes e 
invertebrados aquáticos)
Graduação em Biologia Marinha (UFRJ), mestrado em Fisiologia Geral (USP) e 
Doutorado em Fisiologia (Cornell University) – cafreire@ufpr.br
http://lattes.cnpq.br/0072954652250238

Eduardo L. C. Ballester (biologia, nutrição e manejo de camarões em 
sistemas de cultivo)
Graduação em Biologia (FURG) mestrado em Aquicultura (FURG) e doutorado 
em Oceanografia Biológica (FURG) – elcballester@yahoo.com.br 
http://lattes.cnpq.br/7710902249475122

Emygdio L. A. Monteiro Filho (Biologia e ecologia de vertebrados)
Graduação em Biologia (Unicamp), mestrado em Ecologia (Unicamp), 
doutorado em Ecologia (Unicamp) – elamf@ufpr.br
http://lattes.cnpq.br/3477638766859403

Fernando C. Passos (Ecologia de mamíferos)
Graduação em Biologia (UFSCar), mestrado em Ecologia (Unicamp) e 
doutorado em Ecologia e Recursos Naturais (UFSCar) – fpassos@ufpr.br
http://lattes.cnpq.br/4320949259602490

Fábio Meurer (Alimentação artificial de organismos aquáticos e criação de 
peixes de água doce)
Graduação em Zootecnia (UEM), mestre em Zootecnia (UEM) e doutor em 
zootecnia (UEM) – fabiomeurer@ufpr.br
http://lattes.cnpq.br/9503774221227922

Henry L. Spach (Ecologia de peixes)
Graduação em Biologia (UFPR), mestre em Oceanografia Biológica (USP) e 
doutor em oceanografia biológica (USP) – henry@ufpr.br
http://lattes.cnpq.br/2700877854145907

Jean R. S. Vitule (Ecologia e Conservação, Ecologia de Invasões Biológicas)
Graduação em Biologia (PUCPR), mestrado em Zoologia (UFPR) e doutorado 
em Zoologia (UFPR) – biovitule@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/4192365084441476

João M. D. Miranda (Diversidade, Ecologia e Comportamento de mamiferos)
Graduação em Biologia (PUCPR), mestrado em Zoologia (UFPR) e doutorado 
em zoologia (UFPR) – guaribajoao@yahoo.com.br
http://lattes.cnpq.br/7830489812603265

Lilian T. Manica (Ecologia comportamental de aves)
Graduação em Biologia (UFSCar), mestrado em Ecologia (UnB), doutorado em 
ecologia (UnB) – lilianmanica@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/3744756943563529

Luis A. Foerster (Bioecologia de insetos de interesse agrícola)
Graduação em Agronomia (UFPR) e doutorado em Zoologia e Entomologia 
aplicada (University of London) – foerster@ufpr.br 
http://lattes.cnpq.br/5145002371026013

Luís F. Fávaro (Reprodução e comunidade de peixes)
Graduação em Biologia (UEL), mestrado em Biologia Celular (UFPR) e 
doutorado em Ecologia e Recursos Naturais (UFSCar) – favaroluis@gmail.com 
http://lattes.cnpq.br/9153428752187895

O Programa de Pós-Graduação em Zoologia da Universidade Federal do Paraná (PPGZoo/UFPR) é um dos 
primeiros cursos de pós-graduação na área zoológica do país, iniciando suas atividades em 1975. Ao longo de seus 
quase 40 anos, PPGZoo/UFPR tem desempenhado um papel central na formação de recursos humanos na área de 
zoologia no país, formando até o momento 346 mestres e 135 doutores. Desde a sua criação, o programa também 
manteve laços estreitos de relação com o seu programa coirmão no departamento de zoologia da UFPR (PPG–
Entomologia), com a manutenção e crescimento da Coleção Entomológica Pe. Jesus Santiago Moure (atualmente a 
terceira maior coleção entomológica do país), e com a própria Sociedade Brasileira de Zoologia.

Atualmente há três áreas de concentração no PPGZoo/UFPR: 

•	 Biologia animal envolve pesquisas com ênfase ao nível do organismo, integrando disciplinas diversas como 
história natural, fisiologia comparada e comportamento animal; 

•	 Zoologia aplicada trata de aplicações do conhecimento zoológico para fins práticos, incluindo cultivo e manejo 
de organismos aquáticos, controle de pragas e vetores de doenças e o uso de bioindicadores de degradação 
ambiental;

•	 Evolução e sistemática aborda o estudo da diversidade animal, seus padrões ecológicos e biogeográficos e seus 
mecanismos evolutivos subjacentes, com ênfase particular nos Neotrópicos. 

Através de um conjunto abrangente de disciplinas, discentes do programa são expostos a uma formação 
abrangente e integrativa, conciliando conhecimentos básicos de zoologia geral e temas mais aprofundados em sua 
área de concentração. 

Além da diversidade de projetos de pesquisa desenvolvidos junto ao programa, docentes do PPGZoo/UFPR tem 
firmado um número crescente de parcerias e convênios com pesquisadores do Brasil e do exterior (ex. EUA, Portugal, 
Argentina, México, Cuba, Colômbia, Alemanha), além de servirem como membros do corpo editorial de 13 revistas 
científicas nacionais e internacionais (ex. Zoologia, PLoS ONE e Latin American Journal of Aquatic Sciences).

Para mais informações sobre disciplinas, projetos e o corpo docente do PPGZoo/UFPR, visite nosso site:  
www.ppgzoologia.ufpr.br

Inscrição:
3/11 a 19/12/2014

Provas nas  
seguintes cidades: 
Brasília
Campo Grande
Curitiba
Foz do Iguaçu
Goiânia
Ribeirão Preto
Rio Grande
Salvador

No caso do doutorado, há a 
possibilidade de seleção não-
presencial por videoconferência 
(Skype) para candidatos fora de 
Curitiba.

Mais informações sobre 
documentos, provas e locais de 
exame, visite nosso site:  
www.ppgzoologia.ufpr.br

Marcio R. Pie (Ecologia molecular, filogeografia e evolução)
Graduação em Biologia (UFPR), mestrado em Ecologia (Unicamp) e doutorado 
em Ecologia, Comportamento e Evolução (Boston University) – pie@ufpr.br 
http://lattes.cnpq.br/1103162946522572

Marcos S. Barbeitos (Sistemática e evolução de organismos marinhos com 
ênfase em Cnidários)
Graduação em Biologia (UFMG), mestrado em Zoologia (MN/UFRJ) e 
doutorado em Ciências Biológicas (State University of New York – Buffalo) – 
msbarbeitos@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/3403976749459451

Maria Angelica Haddad (Biologia de Cnidaria)
Graduação em Biologia (UFPR), mestrado em Zoologia (UFPR) e doutorado 
em Zoologia (USP) – mahaddad@ufpr.br 
http://lattes.cnpq.br/7424590901651012

Mario A. Navarro da Silva (Biologia de Culicidae e biomarcadores) Graduação 
em Biologia (UEL) e doutorado em Entomologia (UFPR) – mnavarro@ufpr.br 
http://lattes.cnpq.br/3908941853662615

Nei Moreira (Reprodução e conservação de animais silvestres)
Graduação em medicina veterinária (UFPR), mestrado em ciências veterinárias 
(UFPR) e doutorado em zoologia (UFPR) – neimoreira@ufpr.br
http://lattes.cnpq.br/3207747293755157

Paulo de Tarso da Cunha Chaves (Biologia de peixes e pesca)
Graduação em Oceanologia (FURG), mestrado em Biologia de Água Doce 
e Pesca Interior (INPA) e doutorado em Oceanografia Biológica (USP) – 
ptchaves@ufpr.br
http://lattes.cnpq.br/3948147387961851

Paulo C. A. Simões Lopes (Biologia de mamíferos marinhos)
Graduação em Biologia (UFRGS) e doutorado em Zoologia (PUCRS) – 
lamaqsl@ccb.ufsc.br
http://lattes.cnpq.br/5403765777051256

Paulo C. Lana (Ecologia bêntica estuarina; biologia, taxonomia e filogenia de 
anelídeos; indicadores ecológicos de impactos ambientais)
Graduação em Zoologia (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), 
mestre em Oceanografia Biológica (USP) e doutor em Oceanografia  
Biológica (USP) – lana@ufpr.br
http://lattes.cnpq.br/6696857617864852

Rosana M. da Rocha (Sistemática e ecologia de invertebrados marinhos de 
substratos consolidados)
Graduação em Biologia (USP), mestrado em Ecologia (Unicamp) e doutorado 
em ecologia (Unicamp) – rmrocha@ufpr.br 
http://lattes.cnpq.br/9809067210967192

Setuko Masunari (Ecologia de crustáceos marinhos e de águas continentais)
Graduação em Biologia (USP), mestrado em Zoologia (USP) e doutorado em 
zoologia (USP) – setmas@ufpr.br
http://lattes.cnpq.br/2672754946598361

Vinícius Abilhoa (Biologia de peixes e efeitos da urbanização sobre 
biodiversidade)
Graduação em Biologia (PUCPR), mestrado em Zoologia (UFPR) e doutorado 
em zoologia (UFPR) – vabilhoa@uol.com.br
http://lattes.cnpq.br/0315094345358871

Walter A. P. Boeger (Ecologia e evolução de organismos aquáticos)
Graduação em Oceanologia (FURG), mestrado em Biologia (Idaho 
State University) e doutorado em biologia (Idaho State University) –  
wboeger@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/3021059564342396
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