EDITAL Nº 078/2021
Referente ao Aviso N.º 135/2021, publicado no DOE de 21/08/2021.
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso das suas atribuições
legais e regimentais, torna público a abertura de inscrições para Seleção de Aluno Regular, turma
2021.2, do Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Agronomia: Horticultura Irrigada,
ofertado pelo Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais (DTCS), Campus III da UNEB em
Juazeiro, autorizado pelo Conselho Universitário (CONSU) por meio da Resolução N.º 328/2005,
publicada no Diário Oficial do Estado (D.O.E.), de 7 de junho de 2005, recomendado pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), através do Ofício N.º 107
12/2006/CTC/CAPES, emitido em 7 de fevereiro de 2006 e homologado pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE), Portaria MEC N.º 524 e Parecer CES/CNE N.º 33/2008. O processo seletivo tem em
vista o preenchimento de 03 (três) vagas, distribuídas nas linhas de pesquisa I - Melhoramento e
Manejo de Plantas Hortícolas e II - Proteção de Plantas Hortícolas (Anexo I).

1. DOS OBJETIVOS E FUNCIONAMENTO DO CURSO DE MESTRADO
O Curso de Mestrado em Agronomia: Horticultura Irrigada do DTCS, Campus III da UNEB em
Juazeiro, tem por objetivo formar profissionais que se dediquem à produção de conhecimentos
relevantes nas cadeias produtivas de olerícolas, frutíferas, medicinais e ornamentais cultivadas sob
irrigação e que deverão fazer a integração de ações dos setores público visando dar suporte a uma
produção agrícola competitiva e ambientalmente ajustada;
A área básica do Curso é Agronomia, com concentração em Horticultura Irrigada, composta por 03
(três) linhas de pesquisa: Fisiologia Vegetal e Pós-Colheita de Plantas Hortícolas; Melhoramento e
Manejo de Plantas Hortícolas e Proteção de Plantas Hortícolas. As áreas que compõem cada linha de
pesquisa nas quais serão oferecidas vagas se encontram no Anexo I deste edital;
O Curso de Mestrado compreende o estudo regular de disciplinas (conteúdos teóricos e práticos) e
desenvolvimento de outras atividades acadêmicas relacionadas ao curso e dissertação, oriunda de
pesquisa específica em uma das linhas escolhida, a ser defendida perante banca examinadora, em
sessão pública;
O Curso terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, correspondendo a 04 (quatro) semestres letivos,
durante o qual deverão ser integralizados 30 (trinta) créditos, sendo 24 (vinte e quatro) créditos em
disciplinas obrigatórias e disciplinas eletivas e 06 (seis) créditos em dissertação;
A formação na pós-graduação Stricto Sensu exige participação obrigatória em atividades promovidas
pelo Programa, bem como, condução de pesquisa, defesa de dissertação, participação em seminários e
demais eventos científicos promovidos pelo PPGHI;
O Curso exige dedicação integral do aluno.

2. DAS INSCRIÇÕES E DO NÚMERO DE VAGAS
2.1 Poderão se inscrever candidatos portadores de diploma de curso superior em Engenharia
Agronômica e cursos afins, reconhecidos ou revalidados, tratando-se de cursos realizados no exterior;
2.2 O número de vagas ofertadas para o semestre de 2021.2 totaliza 03 (três) vagas, sendo 02 (duas)
para a Linha de Pesquisa Melhoramento e Manejo de Plantas Hortícolas e 01 (uma) para Proteção de
Plantas Hortícolas (Anexo I);
2.3 Considerando a excepcionalidade, quanto ao número de vagas, em atendimento ao §3º, Art. 2º da
Resolução CONSU N.º 1.339/2018, independente da linha para a qual concorre, será reservada 01
(uma) vaga para negro e 5% de sobrevagas para candidatos (as) indígenas (I), quilombolas (Q),
ciganos (as) (C), candidatos (as) com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades
(D/A/AH) e candidatos (as) transexuais, travestis ou transgêneros (T/T/T), que preencham os seguintes
requisitos (Art. 4º, Resolução CONSU N.º 1.339/2018):
a) Tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em
escola pública (COMPROVAR NO ATO DA INSCRIÇÃO);
b) Tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo
nacional vigente no ato da matrícula (Modelo de declaração disponível no Anexo III deste Edital);

c) Sejam e declarem-se negro(a) ou indígena ou quilombola ou cigano(a), conforme quadro de autoclassificação étnico-racial constante da ficha de inscrição deste processo seletivo, aqueles(as) que
optarem pelas vagas reservadas aos(às) candidatos(as) negros(as) ou pelas sobrevagas destinadas
aos(às) candidatos(as) indígenas, quilombolas e ciganos(as);
d) Sejam e declarem-se com deficiência ou transtorno do espectro autista ou altas habilidades,
conforme o quadro de auto-classificação (em consonância com a Lei Brasileira de Inclusão – Lei
Federal nº 13.146/2015), constante da ficha de inscrição deste processo seletivo, aqueles(as)
candidatos(as) que optarem pelas sobrevagas destinadas aos(às) candidatos(as) com deficiência,
transtorno do espectro autista ou altas habilidades;
e) Sejam e declarem-se transexual ou travesti ou transgênero, conforme quadro de auto-classificação
de identidade de gênero constante da ficha de inscrição deste processo seletivo, aqueles(as) que
optarem pelas sobrevagas destinadas aos(às) candidatos(as) transexuais, travestis ou transgêneros.
2.4 Das 02 (duas) vagas restantes, do total de três, 01 (uma) vaga será para ampla concorrência (AC) e
a outra para atender Docentes e Técnicos do quadro efetivo da UNEB (D/T/UNEB) (Resolução
CONSU/UNEB N.º 540/2008 (Título I, art.6)), ou alunos estrangeiros (AE) (Resolução CONSU N.º
1.315/2018 (D.O.E. de 28/03/2018)), priorizando a maior pontuação no Currículo Vitae. Percentuais
de distribuição das vagas apresentadas no quadro a seguir:
VAGAS
AC D/T/UNEB NEGROS
AE
30%
30%
40%
1
1
1

I

Q

5%
1

5%
1

SOBREVAGAS
C
D/A/DH
5%
1

5%
1

T/T/T
5%
1

2.5 Eventualmente, caso não haja candidatos inscritos para uma categoria, a vaga pode ser remanejada
para outra;
2.6 Em obediência ao que dispõe as Resoluções CONSU N.º 1.094/2014 e N.º 1.339/2018, é facultado
ao candidato/a fazer a sua inscrição utilizando o Nome Social, mediante preenchimento da
DECLARAÇÃO DE IDENTIDADE DE GÊNERO (Anexo IV), a ser enviada juntamente com os
documentos de inscrição, por meio do Sistema, cujo link estará disponível no portal do Programa
[https://www.ppghi.uneb.br];
2.7 Os candidatos que optarem por cotas deverão atestar conhecimento das Resoluções citadas e dos
seus conteúdos, na ficha de inscrição;
2.8 Os candidatos que desejam atendimento especial, devem indicar no formulário de inscrição e
encaminhar laudo médico em formato de arquivo PDF;
2.9 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar a linha de pesquisa de seu interesse, indicando
orientador desejado (Anexo I);
2.10 Na hipótese de aprovação de mais de um discente e/ou não preenchimento de vaga para o
docente, será permitido o remanejamento do candidato aprovado dentro da mesma linha de pesquisa;
2.11 Os candidatos selecionados que atendam às exigências das agências de fomento, poderão se
candidatar e concorrer à seleção de bolsas, se disponíveis, desde que atendam aos critérios da
comissão de bolsas exigidos de acordo com o edital da referida seleção.
3. PERÍODO, LOCAL, MODALIDADE E TAXA DE INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições serão realizadas somente via internet no período de 02 de setembro (início às 08h00)
a 10 de setembro de 2021 (término às 23h59min) (ver Anexo II - Cronograma), por meio do site
http://www.ssppg.uneb.br/;
3.2 O Edital do presente certame estará disponível na página do PPGHI (https://www.ppghi.uneb.br)
e no site http://www.ssppg.uneb.br/. O candidato deverá preencher o formulário eletrônico de
inscrição, disponível em Processos Seletivos/Aluno Regular (http://www.ssppg.uneb.br/);
3.3 Os dados solicitados no formulário eletrônico devem ser informados pelo candidato, que se
responsabilizará pela veracidade dos mesmos;
3.4 A documentação exigida no item 4, deste Edital, deverá ser enviada no ato da inscrição através do
Sistema de Seleção Discente de Pós-Graduação http://www.ssppg.uneb.br. Não serão aceitas

documentações encaminhadas por e-mail ou por via física (correios, sedex, etc). A documentação
deverá ser DIGITALIZADA em formato PDF, legível e sem rasuras, e enviada em arquivos
específicos para cada item. Não serão aceitos outros formatos de arquivo. O download e a anexação do
arquivo em PDF são de inteira responsabilidade do candidato;
3.5 Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições enviadas fora do prazo de inscrição do presente
edital;
3.6 Em hipótese alguma, serão homologadas inscrições com documentação incompleta, nem será
devolvida a taxa de inscrição;
3.7 O estudante que não possuir diploma, mas que estiver finalizando o curso superior em Engenharia
Agronômica e cursos afins deverá entregar atestado de que está cursando o último semestre de curso
de graduação, com término previsto antes do período de matrícula;
3.8 Será cobrada a taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais) a ser efetivada por meio de
depósito identificado (em que constem nome e CPF do candidato) diretamente no caixa das agências
bancárias ou transferência entre contas correntes e/ou poupança para:
Banco do Brasil Agência: 3832-6, Conta Corrente: 991806-X Favorecido: SCU UNEB DTCS
JUAZEIRO, CNPJ: 14.485.841.0016-27.
3.9 Não será admitido depósito mediante envelope em caixa eletrônico/canais de autoatendimento;
3.10 No caso de professores e servidores técnicos administrativos da Universidade do Estado da Bahia
– UNEB haverá isenção do pagamento da taxa de inscrição, desde que, apresente junto à
documentação, comprovante de vínculo empregatício com a UNEB (espelho do contracheque dos
(três) últimos meses, contado a partir do mês de publicação deste Edital).
4. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1 Formulário de inscrição e termo de compromisso (disponíveis em http://www.ssppg.uneb.br/),
devidamente preenchidos;
4.2 Proposta de pré-projeto de pesquisa que pretende desenvolver no curso. A proposta deverá conter
até 10 (dez) páginas, excluindo-se a capa. O texto deverá ser digitado em fonte Times New Roman,
tamanho 12, com margens superior e esquerda de 3 cm e inferior e direita de 2 cm, espaçamento entre
linhas de 1,5, contendo os seguintes tópicos: Título do pré-projeto, Nome do candidato, Linha de
Pesquisa à qual pretende vincular-se e sugestão de orientador; Introdução; Justificativa; Objetivos
geral e específicos; Metodologia; Resultados Esperados e Referências;
4.3 Para candidatos estrangeiros, Formulário preenchido informando a fonte financiadora de seus
estudos (Anexo III deste Edital);
4.4 Comprovante do pagamento da taxa de inscrição, do depósito ou transferência bancária, conforme
dados bancários constantes no item 3.8;
4.4.1 Para servidores, professores ou membros do corpo técnico-administrativo da Universidade do
Estado da Bahia (Efetivos e Regime Especial de Direito Administrativo - REDA), apresentação de
cópia digitalizada do contracheque referente aos 03 (três) últimos meses, contado a partir do mês de
publicação deste Edital;
4.5 Cópia digitalizada de uma foto 3x4 recente do candidato;
4.6 Cópias digitalizadas da Carteira de Identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de quitação
com o serviço militar (candidatos do sexo masculino) e com a Justiça Eleitoral;
4.7 Cópia digitalizada do histórico escolar da graduação;
4.8 Cópia digitalizada do diploma de graduação (frente e verso), do certificado de conclusão ou do
atestado de que está cursando o último semestre de curso de graduação em Engenharia Agronômica ou
área afim, expedido por Instituição reconhecida e registrado na forma da lei, que terá concluído o
curso na data da matrícula, caso seja aprovado;
4.9 Documentos exigidos exclusivamente para candidatos estrangeiros: cópia digitalizada do
certificado de aprovação no Exame de Proficiência em Língua Portuguesa (CELPE-BRAS) ou
certificado de comprovação de curso de graduação em país de língua portuguesa;
4.10 Para os candidatos estrangeiros o diploma de graduação deve estar revalidado, seguindo as
recomendações do Conselho Federal de Educação (Resolução n.º 03 de 10 de Junho de 1985);
4.11 Para os candidatos que optarem por cotas deverão apresentar cópias digitalizadas das
comprovações conforme as exigências da Resolução CONSU no 1.339/2018;
4.12 Declaração de Identidade de Gênero (Anexo IV), quando for o caso;

4.13 Currículo Vitae atualizado, considerando os últimos 5 (cinco) anos, comprovado e organizado
sequencialmente de acordo com os itens descritos no Barema (Anexo VI). Não serão computados itens
não inseridos no corpo do currículo e/ou não comprovados, bem como, para período anterior ao
exigido (últimos 5 anos);
4.14 Toda a documentação exigida acima deverá ser anexada, em sua versão PDF (capacidade máxima
de cada arquivo 5 MB), em arquivos específicos a cada item solicitado no sistema no ato da inscrição.
As inscrições que atenderem ao disposto no item 4 deste Edital serão homologadas e divulgadas na
página do PPGHI (https://www.ppghi.uneb.br), no dia 13 de setembro de 2021.
5. DAS NECESSIDADES ESPECIAIS DO(A) CANDIDATO(A)
5.1 O candidato, com deficiência ou não, que necessitar de atendimento especial durante a realização
de alguma das etapas da Seleção, poderá solicitar tal atendimento no ato da inscrição, conforme
previsto no Artigo 40, parágrafos 1º e 2º do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999,
indicando no formulário de inscrição e encaminhar laudo médico em formato de arquivo PDF;
5.2 A não indicação, no formulário de inscrição, da necessidade de Atendimento Especial, bem como a
não apresentação de Laudo Médico, isenta a UNEB de qualquer responsabilidade no atendimento
especial para a realização das etapas do processo seletivo e das demais providências durante o curso.
6. DO PROCESSO SELETIVO
Em razão da pandemia da Covid-19, vivenciada desde o ano de 2020, seguindo as normas da
Organização Mundial da Saúde, atendendo à RESOLUÇÃO CONSEPE 2.033/2020, que aprova a
Instrução Normativa 01/2020 – PPG, Desenvolvimento das Atividades Acadêmicas na Pós-Graduação
Stricto Sensu, considerando a RESOLUÇÃO CONSU 1.406/2020, da Universidade do Estado da
Bahia e os Decretos Estaduais 19.529 e 19.532/2020, que prevê entre outras medidas, a suspensão das
atividades presenciais, o processo seletivo para ingresso de discentes no Programa de Pós-Graduação
em Agronomia: Horticultura Irrigada no segundo semestre do ano de 2021 constará das seguintes
etapas:
6.1 1ª ETAPA: Homologação das inscrições com base na conferência da documentação exigida neste
Edital;
6.2 2ª ETAPA: Análise da proposta do pré-projeto de pesquisa (Anexo V) e do Currículo Vitae
(Anexo VI). Para o Currículo recomenda-se observar atentamente o item 4.13, deste edital. Ambos, o
pré-projeto e o Currículo Vitae terão pontuação até 100 (cem) e peso 5 (cinco) na composição da nota
final.
7. DA CLASSIFICAÇÃO
7.1 A classificação geral dos candidatos far-se-á pela soma dos pontos obtidos na análise do préprojeto e no Currículo Vitae (Etapa 2);
7.1.1 Será desclassificado o candidato que obtiver nota inferior a 60 (sessenta) pontos;
7.1.2 O processo seletivo obedecerá às normas deste edital e a legislação pertinente, em especial ao
Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Agronomia: Horticultura Irrigada, aprovado pelo
CONSU (Conselho Universitário da UNEB).
7.2 O candidato receberá um e-mail de confirmação, servindo este como protocolo de recebimento do
seu recurso.
7.3 Os resultados dos recursos de todas as fases serão divulgados, a partir das 18h:00, conforme as
datas especificadas no cronograma deste Edital.
7.4 Os recursos interpostos que não se refiram, especificamente, aos eventos aprazados ou os
interpostos fora do prazo estabelecido neste Edital não serão apreciados.
7.5 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões
objetos dos recursos no endereço eletrônico (https://www.ppghi.uneb.br), sob pena de perda do
prazo recursal.
8. PERÍODO E HORÁRIO DO PROCESSO SELETIVO

8.1 A análise da proposta do pré-projeto e do Currículo Vitae ocorrerá no dia 16 de setembro de 2021,
das 08h:00 às 18h:00.
9. RESULTADO
9.1 Na divulgação do resultado final constarão os nomes dos candidatos aprovados em ordem de
pontuação obtida, com data prevista de divulgação no dia 27 de setembro de 2021 até às 18h00,
disponível na página do PPGHI (https://www.ppghi.uneb.br);
9.2 Caso ocorra empate, os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem:
9.2.1 Maior nota no Currículo Vitae;
9.2.2 Maior nota no pré-projeto;
9.2.3 Maior idade;
9.3 O resultado final será dado pela média ponderada das notas do pré-projeto (Anexo V) e da análise
do Currículo Vitae (Anexo VI).
10. RECURSO
10.1 Os requerimentos de recurso em relação ao processo seletivo devem ser enviados para o e-mail
ppghi@uneb.br dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a divulgação dos resultados de
cada etapa do certame;
10.2 Recursos interpostos extemporaneamente não serão julgados;
10.3 O impetrante deve escrever em assunto “Requerimento de Recurso” e informar no corpo da
mensagem o nome completo, a linha de pesquisa indicada no ato de inscrição e a justificativa do
pleito;
10.4 Os recursos serão julgados pela Comissão de Seleção e os resultados serão divulgados em até 48
(quarenta e oito) horas após o prazo máximo do recebimento do recurso na página do PPGHI
(https://www.ppghi.uneb.br).
10.5 Com a finalidade de evitar falhas na comunicação que irá se dar, exclusivamente, por meio de emails. Todos os e-mails recebidos, serão confirmados com o consequente envio de e-mail de
confirmação, servindo este como uma espécie de protocolo ao candidato/a que eventualmente tenha
encaminhado alguma consulta, interposto recursos ou realizado contatos, de quaisquer naturezas,
possa ter a comprovação de que o e-mail encaminhado tenha sido recebido, inclusive, passando a ser
de sua responsabilidade o reenvio das informações, caso não haja confirmação de recebimento.
11. MATRÍCULA
11.1 A matrícula deverá ser realizada nos dias 28 e 29 de setembro de 2021, no horário das 8h00 às
18h00 (horário oficial de Brasília), via on-line, através do e-mail do Programa: ppghi@uneb.br;
11.2 Os candidatos aprovados com vínculo empregatício, exige-se no ato da matrícula, Declaração do
empregador liberando o candidato para realização do Curso (Anexo III deste Edital), disponível
também na site do PPGHI http://www.ppghi.uneb.br/. Ressaltando-se que, não terão flexibilizações
do disposto no item 1, deste edital.
11.3 Os candidatos cotistas aprovados deverão apresentar no ato da matrícula, a documentação
exigida, conforme previsto na Resolução CONSU N.o 1.339/2018.
11.4 No retorno das atividades presenciais, e para fins de emissão do diploma, o discente deverá
apresentar os documentos originais para validação do Programa, conforme envio de e-mail da
secretaria acadêmica solicitando a documentação. Os alunos que não entregarem a documentação
presencial em data a ser informada, poderá perder a vaga no Curso pleiteado.
12. INÍCIO DO CURSO
O curso será iniciado em 30 de setembro de 2021 de forma presencial, ou remota, caso persista o
isolamento social recomendado para o controle da pandemia da COVID-19, seguindo as
recomendações do Governo do Estado da Bahia, da Reitoria e Pró-reitoria dos Programas de PósGraduação da Universidade do Estado da Bahia.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção do PPGHI;
13.2 Em casos de dúvidas, os candidatos poderão entrar em contato com a Secretaria do Colegiado de
Curso pelo e-mail: ppghi@uneb.br;
13.3 O candidato selecionado que não comparecer no prazo estabelecido, para a efetivação da
matrícula, perderá sua vaga e será procedida nova chamada, respeitando-se a ordem de classificação
dos candidatos;
13.4 À Coordenação do Curso é reservado o direito de decidir sobre o cancelamento da oferta do
Curso sob sua responsabilidade, caso o número de candidatos selecionados seja inferior a 70% do total
de vagas ofertadas pelo Curso;
13.5 O Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 21 de agosto de 2021.

José Bites de Carvalho
Reitor
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ANEXO I

QUADRO DE VAGAS

DOCENTE

Linha de Pesquisa

Área

No de
Vagas

Gertrudes Macario de Oliveira

Melhoramento e Manejo

Agrometeorologia

de Plantas Hortícolas
Lígia Borges Marinho

Melhoramento e Manejo

Irrigação

de Plantas Hortícolas
Ana Rosa Peixoto

Proteção de Plantas
Hortícolas

Fitopatologia

1

1

1
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ANEXO II
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Evento
Inscrições/Envio de Documentos

1ª ETAPA - Homologação das
Inscrições
Recurso - Homologação das
Inscrições
Resultado do Recurso Homologação das Inscrições
2ª ETAPA – Análise pré-projeto e
Currículo
Resultado da 2ª ETAPA
Recurso da 2ª ETAPA

Período
02 a
10/09/2021

Local
http://www.ssppg.uneb.br/
https://www.ppghi.uneb.br

13/09/2021

http://www.ssppg.uneb.br/
https://www.ppghi.uneb.br

14 e 15/09/2021
16/09/2021
16/09/2021
17/09/2021
20 e 21/09/2021

Resultado do Recurso - 2ª ETAPA

22/09/2021

Resultado Final

22/09/2021

Recurso - Resultado Final
Resultado Final após Recurso
Matrícula
Início das Aulas

23 e 24/09/2021
27/09/2021
28 e 29/09/2021
30/09/2021

E-mail ppghi@uneb.br
https://www.ppghi.uneb.br
Plataforma Microsoft Teams
https://www.ppghi.uneb.br
E-mail ppghi@uneb.br
https://www.ppghi.uneb.br
https://www.ppghi.uneb.br
E-mail ppghi@uneb.br
https://www.ppghi.uneb.br
Secretaria do PPGHI ou On-line
Sala de aula do prédio do PPGHI ou sala
virtual na Plataforma Microsoft Teams

Universidade do Estado da Bahia – UNEB
Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação – PPG
Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais – DTCS
Programa de Pós-Graduação em Agronomia: Horticultura Irrigada – PPGHI

ANEXO III

FONTE FINANCIADORA DE SEUS ESTUDOS E DECLARAÇÃO DE RENDA
BRUTA FAMILIAR
Possuo bolsa de estudo concedida por minha instituição.
Manterei vínculo empregatício durante o Curso, recebendo meus vencimentos.
Manterei vínculo empregatício durante o Curso, sem receber meus vencimentos.
Não possuo emprego ou bolsa e desejo candidatar-me a uma bolsa do Curso*
(somente para candidato brasileiro).
Obs.: A seleção não implica compromisso de bolsa por parte do Curso.
O candidato estrangeiro deverá comprovar os meios que disporá para financiar seus estudos.

/
/
DATA

ASSINATURA/CARIMBO

CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO (Representante legal)
(Apenas para candidatos com vínculo empregatício)
Manifesto concordância quanto à apresentação desta INSCRIÇÃO, bem como autorizo o
candidato, caso seja selecionado, a EFETUAR A MATRÍCULA junto ao Programa de
Pós-Graduação em Agronomia: Horticultura Irrigada (PPGHI) da UNEB com liberação
integral das atividades, ou parcial de no mínimo 20 horas semanais, para atender às
exigências do referido Programa. Esta instituição se compromete a manter salários,
proventos ou conceder bolsa de estudos durante a realização do Curso.

/
/
DATA

CARGO/FUNÇÃO

ASSINATURA/CARIMBO

*Eventualmente, surgindo bolsa de estudo das agências de fomento CAPES e/ou FAPESB, levando-se em
consideração a ordem de classificação no processo seletivo, para àqueles sem vínculo empregatício.
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DECLARAÇÃO DE RENDA BRUTA FAMILIAR

Eu,
expedidor/UF

RG nº:
,CPF nº:

, órgão

declaro, sob as penas da lei,

para fins de apresentação à Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Agronomia:
Horticultura Irrigada, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), que a minha renda bruta
familiar mensal é de aproximadamente R$

(

).

Declaro ainda que sou isento(a) de retenção de imposto de renda e, portanto, isento(a) de
apresentar a Declaração de Ajuste Anual do IRPF, na forma da lei.

Declaro, ainda, a inteira responsabilidade pelas informações contidas nessa declaração,
estando ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos
ou divergentes implicam a ELIMINAÇÃO do(a) candidato(a)

do

Processo Seletivo para Ingresso no Curso de Mestrado em Agronomia: Horticultura
Irrigada, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), e ANULAÇÃO DOS ATOS DE
MATRÍCULA, sem prejuízo da sujeição das penalidades administrativas e das medidas
judiciais cabíveis, vide Art. 299 do Código Penal brasileiro.

Local e data:

,

de

de 2020.

Assinatura do(a) declarante

Testemunha (Nome)

CPF nº:

Testemunha (Nome)

CPF nº:
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE IDENTIDADE DE GÊNERO (COM NOME SOCIAL)

Eu, ____________________________________________________________ (nome
social),
civilmente
registrado(a)
como
__________________________________________________,
RG
nº
_____________________, CPF nº ____________________, residente e domiciliado(a)
à________________________________________________________________________
___, candidato(a) ao ingresso no Programa de Pós-Graduação em História Regional e
Local da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), pelo Processo Seletivo 2020,
DECLARO, nos termos do ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CONSU nº 1.339/2018,
publicado no D.O.E. de 28 de julho de 2018, art.4º, § 9°, junto à UNEB que sou
___________________________________ (TRAVESTI, HOMEM TRANS, MULHER
TRANS).
Declaro, ainda, ter ciência de que as informações prestadas para o processo de análise da
condição declarada por mim, com vistas ao ingresso pelo Sistema de Cotas na modalidade
de sobrevagas, são de minha inteira responsabilidade e quaisquer informações inverídicas
prestadas implicarão no indeferimento da minha solicitação e na aplicação de medidas
legais cabíveis.
Na hipótese de configuração de fraude na documentação comprobatória em qualquer
momento, inclusive posterior à matrícula, assegurado a mim o direito ao contraditório e a
ampla defesa, estou também cinte que posso perder o direito à vaga conquistada e a
quaisquer direitos dela decorrentes, independentemente das ações legais cabíveis que a
situação requerer.

Por ser verdade, dato e assino.
__________________________________, _____ / _____ / _____.
Local e data
____________________________________________
Assinatura do(a) declarante
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ANEXO V

BAREMA DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA

A comissão de seleção atribuirá ao pré-projeto nota de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, a partir
dos seguintes critérios:
DESCRIÇÃO
Justificativa do projeto
Clareza na exposição do problema de pesquisa
Método a ser empregado no desenvolvimento da
pesquisa; Exequibilidade da proposta
Qualidade da redação: coerência e coesão textual
TOTAL

PONTUAÇÃO MÁXIMA
20
30
20
30
100
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ANEXO VI
BAREMA PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO (PROVA DE TÍTULOS)
Nome do(a) Candidato(a):

ITEM
1

2

3

4

DISCRIMINAÇÃO
TÍTULO ACADÊMICO
1.1 Curso de Especialização (a partir de 360 h)
1.1.1 Na área ou correlata
1.1.2 Em outra área
1.2 Curso de aperfeiçoamento (a partir de 180 h)
1.2.1 Na área ou correlata
1.2.2 Em outra área
1.3 Curso de Extensão (a partir de 40 h)
1.3.1 Na área ou correlata
1.4 Curso de pequena duração (menos de 40 h)
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL TÉCNICOCIENTÍFICA
2.1 Experiência profissional na área ou correlata
(mínima de 01 ano)
2.2 Experiência em pesquisa como bolsista (mínimo de
6 meses)
2.3 Experiência em pesquisa como voluntário (mínimo
de 6 meses)
2.4 Participação em projeto de pesquisa na área
2.5 Estágio na área ou correlata (mínimo de 6 meses)
2.6 Consultor na área ou correlata
EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL
EM
MAGISTÉRIO (mínima de 6 meses)
3.1 Exercício em magistério superior
3.2 Monitoria no magistério superior
3.3 Magistério em curso agrícola, nível médio ou
Extensão
3.4 Orientação de TCC na área ou correlata
PUBLICAÇÃO DOS ÚLTIMOS (5 ANOS)
4.1 Capítulo de livro na área ou correlata
4.2 Publicação de artigos em periódicos indexados
com comprovação da indexação
4.3 Publicação de artigos em periódicos não indexados
4.4 Publicação técnica
4.5 Artigos enviados para publicação, com
comprovante de recebimento
4.6 Publicação em anais de congresso, simpósios, etc.

_
PONTUAÇÃO
MÁXIMA

PONTOS
POR
TÍTULO

10,0
3,0
1,5
2,0
1,0
0,5
0,5
10,0
2,0
1,5
1,0
1,0
2,0
1,0
10,0
1,0
1,0
1,0
0,5
40
4,0
4,0
2,0
2,0
1,0

QUANTIDADE

TOTAL

5

6

7

4.6.1 Resumo expandido
4.6.2 Resumo simples
PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO, SIMPÓSIO,
ETC.
5.1 Como palestrante/ apresentação de trabalho
5.2 Como participante
5.3
Como
organizador
(coordenação
/vice
coordenação)
5.4 Participação em comissão organizadora
PARTICIPAÇÃO EM BANCA
6.1 Defesa de trabalho de conclusão de curso de
graduação
RENDIMENTO ESCOLAR
7.1 Média geral entre 6,0 e 7,5
7.2 Média geral superior a 7,5
TOTAL

2,0
1,0
10,0
2,0
1,0
3,0
1,0
10,0
2,0
10,0
7,0
10,0
100,00

PONTOS
1.
2.

Pré-projeto (Peso 5)
0 a 100
Currículo Vitae (Peso 5)
0 a 100
MÉDIA PONDERADA:
(Pré-projeto* 5 + Nota currículo*5)/10

