EDITAL Nº 029/2017
Referente ao Aviso nº 045/2017, publicado no DOE de 10/03/2017.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas
atribuições legais e regimentais, torna público a abertura das inscrições do Processo Seletivo
para aluno de matrícula regular, do Programa de Pós-Graduação em Ecologia Humana e
Gestão Socioambiental (PPGEcoH), ofertado pelo Departamento de Tecnologia e Ciências
Sociais (DTCS), Campus III da UNEB em Juazeiro, aprovado pelo Conselho Universitário
(CONSU) por meio da Resolução (CONSU) nº 1.164/2016, publicada no Diário Oficial do
Estado (DOE) de 19/02/2016 e recomendado pelo Ministério da Educação (MEC) e pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
1 NATUREZA DO MESTRADO ACADÊMICO EM ECOLOGIA HUMANA E
GESTÃO SOCIOAMBIENTAL
O Programa PPGEcoH destina-se a profissionais do campo da biologia, sociologia,
antropologia, geografia, engenharia florestal, engenharia ambiental, arqueologia, paleontologia,
pedagogia, história, engenharia de pesca, ciências sociais, entre outros, que de alguma forma
tenham formação e atuação nesta área do conhecimento, possuidores de diploma de nível
superior.
1.1 O Programa é composto pelas seguintes áreas de concentração:
a) Área de Concentração 1: Ecologia Humana e Gestão Socioambiental
A área de concentração em “Ecologia Humana e Gestão Socioambiental” discute aspectos do
desenvolvimento socioambiental sustentável na contemporaneidade, consequentemente, as
ideias de sustentabilidade ecológica, social, política, econômica e cultural, com enfoque na
dinâmica étnica e ambiental das populações humanas nos diferentes ecossistemas,
particularmente no Bioma Caatinga.
b) Área Concentração 2: Agroecologia e Saúde Humana
A área de concentração em “Agroecologia e Saúde Humana”, busca compreender os
agroecossistemas, compondo conhecimentos de agronomia, ecologia, saúde, economia,
sociologia, entre outros. Com enfoque numa reforma sociopolítica de empoderamento do
agricultor ao encontro de sua identidade e participação ativa no processo produtivo, abrangendo
aspectos sociais e culturais, buscando preservar recursos ambientais, levando a resultados
econômicos positivos para sociedade, a longo prazo, ou seja, uma agricultura sustentável.
2. DO NÚMERO DE VAGAS
2.1 O número de vagas ofertadas para o semestre letivo de 2017.1 totaliza 20 (vinte) vagas,
distribuídas entre as Áreas de Concentração, conforme Anexo I.
2.2 Em atendimento à Resolução do CONSU n.º 468/2007 (D.O.E. de 16.08.2007), serão
ofertadas 40% das vagas para candidatos negros e 5% das vagas para indígenas que

preencherem as condições estabelecidas neste Edital e optarem pelo sistema de cotas.
2.3 O processo seletivo respeita a disponibilidade de vagas por professor integrante do
quadro docente do PPGEcoH, conforme orientações do Documento de Área, expedido pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
3.1 Poderão inscrever-se ao processo seletivo candidatos Profissionais graduados nas áreas de
conhecimento citadas no item 1 deste Edital.
3.2 As
inscrições
ocorrerão online através dos sites www.siar.uneb.br e
www.uneb.br/ppgecoh no período de 20 a 24 de março de 2017, mediante envio por
Sedex da documentação indicada no item 4, em envelope lacrado, com data limite de
postagem até o dia 24 de março de 2017, para o endereço:
Universidade do Estado da Bahia – UNEB
Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais – Campus III
Programa de Pós-Graduação Ecologia Humana e Gestão Socioambiental – PPGEcoH
Av. Dr. Edgard Chastinet Guimarães, S/N, São Geraldo, Juazeiro-BA, 48.905-680
3.3 O envelope deverá estar devidamente lacrado e identificado em sua face externa com o
nome do candidato e área de concentração do seu interesse.
3.4 Em hipótese alguma serão aceitas inscrições ou entrega de documentação de forma
presencial ou no serviço de protocolo da UNEB.
4. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO
4.1 O envelope mencionado no item 3.2 deverá conter a seguinte documentação:
a) Formulário de Inscrição disponível em www.siar.uneb.br e www.uneb.br/ppgecoh,
devidamente preenchido, com número de inscrição gerado pelo sistema e assinado pelo
candidato;
b) Comprovante de depósito identificado realizado no caixa ou transferência identificada
(DOC/TED) da taxa de inscrição no valor de R$ 100, 00 (cem reais), conforme dados
bancários a seguir indicados:
Banco do Brasil
Agência: 3832-6
Conta Corrente: 991806-X
Favorecido: SCU UNEB DTCS JUAZEIRO
CNPJ: 14.485.841.0016-27

c) Caso a transferência seja realizada da conta de terceiros, deverá constar, no comprovante, o
nome do candidato inscrito;
d) A dispensa da taxa de inscrição se aplica, exclusivamente, aos Servidores da Universidade
do Estado da Bahia (Efetivos, Regime Especial de Direito Administrativo, REDA e Cargos
Comissionados), mediante apresentação de cópia do contracheque (referente aos três últimos
meses, contando a partir do mês de publicação deste Edital);
e) Proposta de Trabalho em 01 (uma) via elaborada de acordo com as orientações disponíveis
no site do PPGEcoH (www.uneb.br/ppgecoh) e no Anexo VII deste Edital.
f) Currículo Lattes-CNPq atualizado, uma via impressa da própria Plataforma
(http://lattes.cnpq.br), acompanhado de documentação comprobatória que deverá ser
encadernado e com páginas numeradas.
g) Cópia autenticada em cartório ou assinada e carimbada por servidor público (não vinculado
ao PPGEcoH) do diploma ou do certificado de conclusão do Curso de Graduação;
h) No caso de Diploma obtido em Instituição estrangeira, o título deverá estar devidamente
revalidado no Brasil.
4.2 Inscrições com pendência de documentos não serão homologadas.
4.3 Em hipótese alguma será devolvido o valor da taxa de inscrição ou a documentação
enviada para a inscrição, a qual será incinerada ao final do Processo Seletivo.
5. FASES DO PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo de seleção é composto pelas seguintes etapas:
a) Etapa I: Homologação das inscrições baseada na conferência da documentação exigida
neste Edital.
b) Etapa II: Avaliação da Proposta de Trabalho dos candidatos com inscrições homologadas,
de acordo com as orientações dispostas no Anexo VII e disponível no site
www.uneb.br/ppgecoh e do Currículo Lattes, conforme Barema previsto no Anexo III,
considerando:
Proposta de Trabalho: relevância e impactos na Ciência, no que se refere às Áreas de
Concentração do PPGEcoH; clareza nos objetivos; potencial de aplicação do produto final;
adequação do produto final às modalidades de trabalho de conclusão de curso disciplinada no
Regimento do PPGEcoH (site www.uneb.br/ppgecoh).
Currículo Lattes: formação acadêmica (iniciação científico-tecnológica, tópico especial

cursado em Programas de Pós-Graduação stricto sensu, Curso de Especialização); experiência
profissional em docência; produção técnica e/ou tecnológica (trabalhos técnicos, projetos,
participação em grupos de pesquisa); produção acadêmica (publicações, trabalhos publicados
em anais de eventos e participação em eventos científico-acadêmicos).
c) Etapa III Avaliação escrita: A Prova Escrita de Conhecimentos Específicos terá como base
as indicações bibliográficas contidas no Anexo II deste Edital. O candidato deverá escolher 1
(uma) dentre 02 (duas) questões dissertativas e responder todas as questões objetivas,
perfazendo um total de 100 pontos, sendo 50% para questões dissertativas e 50% para as
objetivas.
O valor obtido através do somatório será dividido por 10 (dez), para a composição do cálculo
final da nota desta etapa, de modo que a nota máxima possível na Prova Escrita de
Conhecimentos Específicos seja igual a 10 (dez) pontos. O candidato que obtiver nota inferior a
7 (sete) nesta etapa será automaticamente eliminado. Barema para avaliação disponível no
Anexo IV.
d) Etapa IV Entrevista: realizada conforme lista nominal divulgada no site do PPGEcoH
(www.uneb.br/ppgecoh) onde constarão local e horário pré-definidos (não sujeitos a alterações
a pedido de candidatos). Serão considerados: domínio sobre a Proposta de Trabalho; aderência
ao Mestrado Acadêmico; conhecimento em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental;
fluência na linguagem técnica relacionada à apresentação da proposta; domínio do campo
profissional - foco da aplicação da Proposta. (Barema Anexo V).
e) Etapa V Prova de Língua Estrangeira – Inglês: O candidato deverá demonstrar habilidade
de compreensão de um texto científico em inglês, mediante interpretação e tradução de temas
relacionados a qualquer área do Programa de Pós-Graduação em Ecologia Humana e Gestão
Socioambiental.
A nota máxima possível na Prova de Língua estrangeira (N5) é igual a 10,0 (dez) pontos. O
candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) será automaticamente eliminado (Barema Anexo
VI).
5.1 A nota final da Etapa II será a média ponderada das notas obtidas na Proposta de Trabalho e
Currículo Lattes, observando o peso de cada etapa:
5.1.1

Proposta de Trabalho: Peso 7 (sete).

5.1.2

Currículo Lattes: Peso 3 (três).

5.2 Todas as etapas do Processo Seletivo são eliminatórias, sendo 7,0 (sete) a média para
aprovação na Etapa II, Etapa III, Etapa IV e Etapa V.
5.3 O candidato terá o prazo de 02 (dois) dias, após a divulgação dos resultados de cada etapa

para ingressar com recurso, que deve ser apresentado presencialmente ou por procuração
simples, na Secretaria Acadêmica do PPGEcoH, através de requerimento, disponível em
www.uneb.br/ppgecoh.
5.4 Os resultados de todas as etapas deste processo seletivo serão publicados nas datas
indicadas no item 9 – Do Cronograma.
6. DOS RECURSOS
6.1 Os recursos da Etapa I serão analisados pela Comissão de Seleção.
6.2 Os recursos das Etapas II, III e IV serão analisados pela Comissão de Seleção, a partir do
parecer exarado pela banca examinadora responsável pelo processo de avaliação objeto do
recurso.
6.3 Os resultados dos recursos de todas as fases serão divulgados, conforme as datas
especificadas no cronograma deste Edital.
7. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
7.1 A nota final de cada candidato será a média ponderada das notas obtidas na Proposta
de Trabalho, Currículo Lattes, Entrevista, Avaliação Escrita e Prova de Língua
Estrangeira - Inglês, dividido por 5.
7.2 Serão considerados classificados os candidatos que alcançarem, no mínimo, a nota
final de 7,0 (sete) pontos. O resultado será por Área de Concentração, em ordem
decrescente da nota obtida, respeitando o número de vagas indicadas no item 2.1 deste
Edital.
7.3 Após resultado final, caso ocorra desistência de candidato, serão convocados os
aprovados por Área de Concentração, sendo respeitada a ordem de classificação, após
emissão de parecer pela Comissão, conforme mencionado no item 2.2.
7.4 Caso ocorra empate, os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem:
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5

Maior nota da Entrevista.
Maior nota da Proposta de Trabalho.
Maior nota do Currículo Lattes.
Maior nota da Avaliação escrita
Maior nota na Prova de Língua Estrangeira - Inglês

7.5 O resultado final será publicado em 26 de abril de 2017, a partir das 16 horas, no
site e mural do PPGEcoH (www.uneb.br/ppgecoh) acompanhado de orientações
para realização da matrícula.

7.6 O candidato aprovado deverá cumprir a sua integralização curricular, conforme
Regimento do PPGEcoH.
8 MATRÍCULA
8.1 A matrícula será realizada no dia 27 de abril de 2017, no horário das 9h às 11h e
das 14h às 16h, na Secretaria do PPGEcoH, mediante a apresentação e entrega
dos seguintes documentos:
a) Formulário de matrícula (disponível em www.uneb.br/ppgecoh)
b) 01 (uma) foto 3x4;
c) Original e cópia da carteira de identidade;
d) Original e cópia do CPF;
e) Original e cópia do título de eleitor e comprovação de quitação com a Justiça
Eleitoral, disponível em: (http://www.tre-ba.jus.br);
f) Original e cópia do certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino).
8.2 A documentação deverá ser entregue pelo candidato ou através de procuração
simples (modelo disponível em www.uneb.br/ppgecoh)
8.3 A não observância dos prazos estabelecidos implicará no cancelamento da
matrícula.
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DO CRONOGRAMA

9.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, bem como da divulgação
dos resultados de cada etapa, constam do quadro a seguir:
ATIVIDADES

DATAS

LOCAL
Online www.uneb.br/ppgecoh,
com encaminhamento de
documentação para:

Inscrições

Resultado da Etapa I: Homologação
das inscrições
Recurso da Etapa I

20 a 24/03/2017

25/03/2017
27 e 28/03/2017

Universidade do Estado da Bahia
(UNEB), Departamento de Tecnologia e
Ciências Sociais (DTCS – Campus III),
na Secretaria do Programa de PósGraduação Ecologia Humana e Gestão
Socioambiental (PPGEcoH), localizada
na Avenida Dr. Edgard Chastinet
Guimarães, s/nº, Bairro São Geraldo –
Juazeiro (BA), CEP: 48.905-680

Mural e Site do PPGEcoH
www.uneb.br/ppgecoh
Secretaria Acadêmica do
PPGEcoH

Publicação do resultado do recurso
da Etapa I
Resultado da Etapa II: Análise da
proposta de trabalho e currículo
Lattes
Recurso da Etapa II

29/03/2017

Mural e Site do PPGEcoH
www.uneb.br/ppgecoh

31/03/2017

Mural e Site do PPGEcoH
www.uneb.br/ppgecoh

03 a 05/04/2017

Publicação do resultado do recurso
da Etapa II

06/04/2017

Etapa III: Avaliação Escrita

07/04/2017

Recurso da Etapa III

10 e 11/04/2017

Publicação do resultado do recurso
da Etapa III

12/04/2017

Etapa IV: Entrevista

13/04/2016

Recurso da Etapa IV

17 e 18/04/2017

Secretaria Acadêmica do
PPGEcoH
Mural e Site do PPGEcoH
www.uneb.br/ppgecoh
Mural e Site do PPGEcoH
www.uneb.br/ppgecoh
Secretaria Acadêmica do
PPGEcoH
Mural e Site do PPGEcoH
www.uneb.br/ppgecoh)

Publicação do resultado do recurso
da Etapa V e Final

26/04/2017

Mural e Site do PPGEcoH
www.uneb.br/ppgecoh
Secretaria Acadêmica do
PPGEcoH
Mural e Site do PPGEcoH
www.uneb.br/ppgecoh
Mural e Site do PPGEcoH
www.uneb.br/ppgecoh
Secretaria Acadêmica do
PPGEcoH
Mural e Site do PPGEcoH
www.uneb.br/ppgecoh

Matrícula

27/04/2017

Secretaria do PPGEcoH/DTCS

Publicação do resultado do recurso
da Etapa IV
Etapa V: Prova de Língua
Estrangeira - Inglês
Recurso da Etapa V

19/04/2017
20/04/2017
24 e 25/04/2017

10. BOLSAS
A efetivação das bolsas e de novas cotas dependem das agências de fomento. O
PPGEcoH não garante bolsas aos aprovados. O Colegiado do PPGEcoH/UNEB
deliberará sobre especificidades relativas aos critérios para distribuição de bolsas.
11 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo o candidato
que:
11.1.1 Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da
seleção.
11.1.2 Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições
estipuladas neste Edital.
11.1.3 Não comparecer a quaisquer das etapas do processo seletivo nas datas e horários

previstos.
11.1.4 Não realizar o pagamento da taxa de inscrição, como depósito/transferência
identificado, ressalvados os casos previstos na alínea “d”, item 4.1.
11.2 Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas
estabelecidas neste Edital e no Regulamento do Programa de Pós-Graduação Em
Ecologia Humana e Gestão Socioambiental (PPGEcoH), ao qual se inscreve.
11.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção do PPGEcoH.
11.4 Em Anexo Resolução de Criação e funcionamento do Programa (Anexo VIII).

GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 09 de março de 2017.
José Bites de Carvalho
Reitor

ANEXO I DO EDITAL N° 029/2017

Distribuição de vagas por Área de Concentração
Área de Concentração

Vagas

Área 1

Ecologia Humana e Gestão Socioambiental

15

Área 2

Agroecologia e Saúde Humana
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ANEXO II DO EDITAL N° 029/2017

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. ÁVILA-PIRES, Fernando de. Fundamentos Históricos da Ecologia. São
Paulo: Holos Editora, 1999.
2. DIEGUES, Antônio Carlos Sant’Ana. O mito moderno da natureza intocada.
São Paulo: Editora HUCITEC, 1998.
3. GADOTTI, Moacir. Pedagogia da Terra. São Paulo: Peirópolis, 2000.
4. GLIESSMAN, S.R. Agroecologia: Processos Ecológicos em Agricultura
Sustentável. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008.
5. GUATTARI, Félix. As Três Ecologias. Campinas-SP: Papirus, 1990.
6. MARQUES, Juracy (Org.). Ecologias Humanas. Feira de Santana: UEFS
Editora, 2014.
7. PIRES, Iva Miranda. Ética e Prática da Ecologia Humana: Questões
Introdutórias sobre Ecologia Humana e a Emergência dos Riscos Ambientais.
Lisboa: APENAS, 2011.
8. POLIZELLI, Demerval Luiz. Meio ambiente e gestão do conhecimento: Dos
higienistas à sociedade da informação. São Paulo: Almedina, 2011.

ANEXO III DO EDITAL N° 029/2017

BAREMA - PROPOSTA DE TRABALHO E CURRÍCULO LATTES - ETAPA II
*Imprescindível o preenchimento deste cabeçalho, visto que o mesmo será
utilizado em outras etapas do processo.
Candidato (a):
Área 1 (

)

2(

)

Categoria de ingresso:

Avaliador:
PROPOSTA DE TRABALHO
Critérios de avaliação

Pontuação

Pontiuação

Máxima

Obtida

Delimitação do Problema
Abordagem clara do objeto a ser investigado

1,0

Articulação com Ecologia Humana e/ou da
Gestão Socioambiental
Objetivos

1,0

Clareza

1,0

Viabilidade

1,0
Referencial teórico e metodológico

Pertinência da fundamentação em relação ao
objeto de estudo
Procedimentos metodológicos claros e
objetivos,
coerentemente
ordenados,
considerando o problema e a sequência dos
objetivos específicos.
Bibliografia utilizada

1,0
1,0

1,0

Qualidade da redação
Coerência

1,0

Coesão

1,0

Relevância socioambiental

1,0

Total

10,0

AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES:
A. Formação
Pós-Graduação lato-sensu (Especialização) na área
Pós-Graduação lato-sensu (Especialização) em área afim
Tópico especial cursado em Programas de Pós-Graduação strictu sensu
Total
B. Experiência profissional

Pontuação
Máxima
1,0
0,75
0,75
2,5

Pontuação Pontuação
Máxima
Obtida

Iniciação científica por quota, PIBIC com ou sem bolsa por ano
concluída com aprovação do relatório final comprovada ou outra bolsa
de pesquisa.

0,75

Monitoria de ensino e/ou extensão com ou sem bolsa
Docência (Educação Básica ou Educação Superior)
Orientação de TCC, monografias e/ou trabalhos diversos
Docência em espaços não formal
Gestão (institucional, de processos, planos, programas, projetos etc.)
Total

0,75
1,5
0,5
0,5
1,0
5,0

C. Produção acadêmica e aplicada
Artigo científico publicado em periódico indexado
Publicação: artigos, livros e/ou capítulos de livro com ISBN
Trabalhos completos e/ou resumos em Anais de Congressos
Participação em Eventos Científico-Acadêmicos
Total

Pontuação
Obtida

Pontuação
Máxima
1,0
0,5
0,5
0,5
2.5

Pontuação
Obtida

Resultado/média:
(Proposta de Trabalho)______X (peso 7) + (Currículo Lattes ______X (peso 3) / 10 =
____

ANEXO IV DO EDITAL N° 029/2017
BAREMA DA AVALIAÇÃO ESCRITA – ETAPA III
Critérios de avaliação

Quantidade de

Pontuação

pontos

obtida

Domínio de conteúdo e apropriação de
conceitos da Ecologia Humana e/ou da Gestão

3,0

Socioambiental
Atualidade no debate da área

1,0

Sistematicidade, Clareza e Coesão das Ideias

2,0

Apropriação crítica de referenciais teóricos
academicamente reconhecidos
Correção e propriedade da linguagem
Total

2,0
2,0
10,0

ANEXO V DO EDITAL N° 029/2017

BAREMA ENTREVISTA - ETAPA IV

Itens avaliados
A
B
C
D
E
F

Domínio sobre a Proposta de Trabalho
Aderência da Proposta ao Programa
Conhecimento atualizado em Ecologia Humana e/ou
Gestão Socioambiental
Fluência na linguagem técnica relacionada à
apresentação da proposta
Domínio do campo profissional - foco da aplicação da
Proposta
Aderência da proposta à Instituição onde o candidato
atua
Total

Pontuação Pontuação
Máxima
Obtida
1,0
1,5
2,5
2,5
1,5
1,0
10

ANEXO VI DO EDITAL N° 029/2017
BAREMA PROVA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) - ETAPA V

Critérios de avaliação

Pontuação

Pontuação

Máxima

Obtida

Correspondência do conteúdo das respostas

2,5

com o texto original
Linguagem acadêmica

1,0

Objetividade nas respostas face o conteúdo do

2,5

texto
Domínio dos conceitos do texto

2,0

Demonstração de entendimento do texto

2,0

Total

10,0

MÉDIA FINAL
Fases do Processo Seletivo
Etapa I: Homologação
Etapa II: Avaliação da Proposta de Trabalho e
Currículo
Etapa III: Avaliação Escrita
Etapa IV: Entrevista
Etapa V: Prova de Língua Estrangeira - Inglês
MÉDIA FINAL

Pontuação
Máxima
10
10
10
10
10
10

Pontuação
Obtida

ANEXO VII DO EDITAL N° 029/2017
ESTRUTURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
O projeto deve ter a seguinte estrutura:
Folha de rosto contendo:
a) título;
b) curso (mestrado);
c) nome completo do candidato;
d) linha de pesquisa;
e) local e ano.
O corpo do projeto deverá apresentar:
1 Introdução: (tema e problema de pesquisa).
2 Justificativa: A escolha do tema e a formulação do problema devem ser justificados, citando
a relevância para a área de Ecologia Humana e Gestão Socioambiental.
3 Objetivos: O objetivo geral deve expressar com clareza a pesquisa em que será
desenvolvida e os resultados pretendidos, correspondentes ao problema da pesquisa. O
Objetivo Geral deve ser desdobrado em objetivos específicos.
4 Marco teórico-conceitual: Deve indicar os princípios teóricos que nortearam a escolha do
tema, a formulação do problema e a metodologia proposta.
5 Metodologia: Deve ser feita detalhadamente em função da natureza do problema e da
perspectiva teórica associada, de forma que garanta alcançar os objetivos propostos no
anteprojeto.
6 Referências: Listagem da bibliografia citada no texto seguindo as normas da ABNT. Não
utilizar anexos.
7 Considerar-se-ão ainda os seguintes aspectos:
(1) As razões da escolha pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia Humana e Gestão
Socioambiental;
(2) A relação entre a Pós-Graduação em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental e os
interesses profissionais do candidato;
(3); Disponibilidade de tempo para execução do projeto no Campus III;
(4) A distribuição dos pontos será definida pela Comissão examinadora da Seleção.

ANEXO VIII – RESOLUÇÃO DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO
PROGRAMA

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
CONSELHO UNIVERSITÁRIO – CONSU
RESOLUÇÃO N.º 278/2004
Autoriza a criação e o funcionamento do
Curso de Especialização em Ecologia
Humana e Gestão Sócioambiental e dá
outras providências. DEDC/Campus VIII –
Paulo Afonso.
A PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO – CONSU da
Universidade do Estado da Bahia - UNEB, no uso de suas atribuições, ad referendum do
Conselho Pleno, com fundamento no Artigo 10, Inciso VI do Estatuto da UNEB e, tendo em vista
o que consta do processo n.º 0603040048770,
RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar a criação e o funcionamento do Curso de Especialização em
Ecologia Humana e Gestão Sócioambiental, Pós–Graduação lato sensu, a ser realizado pelo
Departamento de Educação/Campus VIII – Paulo Afonso, com oferta de 45 (quarenta e cinco)
vagas, a serem preenchidas através de processo seletivo.
Parágrafo Único – O Curso será seqüenciado, com carga horária total de 495
(quatrocentas e noventa e cinco) horas e 26 (vinte e seis) créditos.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Presidência do CONSU, 18 de junho de 2004.

Ivete Alves do Sacramento
Presidente do CONSU

