
 

 

 

Estimados membros e colegas da SBP: 

  

Após cumprimentá-los cordialmente, escrevo para divulgar a aprovação de um novo 

Curso de Mestrado Acadêmico pela Universidade Federal do Pampa (Campus de São 

Gabriel, Rio Grande do Sul) o qual possui uma Linha de Pesquisa com sub-área em 

Paleontologia. 

  

O mestrado em questão é na área de Ciências Biológicas (CB1 da CAPES) e conta com 

uma linha de pesquisa em ECOLOGIA E SISTEMÁTICA. Dentro desta, uma sub-área 

em PALEOECOLOGIA E SISTEMÁTICA DE GRUPOS EXTINTOS terá como 

coordenador e orientador este que vos escreve, Sérgio Dias da Silva (especialista em 

vertebrados permotriássicos). 

  

A primeira turma de mestrado terá início no primeiro semestre de 2011. O edital de 

inscrições será publicado em breve. Para acompanhamento da publicação e prazos de 

inscrição e seleção os interessados deverão acessar o site do curso em: 

  

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgcb/ 

  

Levando em conta o fato de que existem várias pós-graduações com intensa disputa em 

vista do pequeno número de vagas o presente mestrado constitui alternativa para quem 

quer ingressar na área paleontológica. Considerando que a UNIPAMPA é uma 

instituição jovem (acaba de completar 4 anos) o corpo de orientadores do curso é 

qualificado e com boa produção científica em suas diferentes áreas de atuação 

especialmente nos últimos 3 anos (que é o que vale para a CAPES). Isso constitui uma 

promessa de que este mestrado virá com o passar dos anos alcançar bom gabarito em 

território nacional. 

  

Estarei abrindo inicialmente uma vaga para orientação e é desejável que eventuais 

candidatos tenham uma idéia prévia (pré-projeto) do tipo de trabalho que gostariam de 

desenvolver e também materiais oriundos de suas instituiçóes de origem para estudo, 

mas isso não é indispensável porque que já tenho materiais destinados para essa 

primeira orientação no caso do estudante que optar por tentar a vaga oferecida chegue 

de mãos abanando. 

  

cordialmente, 

================================================= 

Sérgio Dias da Silva - Professor Adjunto IV / Bolsista PQ CNPq 2F 

Universidade Federal do Pampa - Campus de São Gabriel 

Rua Antônio Trilha, n. 1847, Bairro Centro, CEP 97.300-000 

Sao Gabriel, RS, Brasil. Fone/FAX: (55)32326075 

email institucional: sergiosilva@unipampa.edu.br 
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