EDITAL N° 098/2018
Referente ao Aviso n° 172/2018, publicado no D.O.E. de 22/08/2018

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas
atribuições legais e regimentais, torna público, para conhecimento dos interessados, a
abertura de inscrições para Seleção de Alunos Regulares Turma 2019, para o
Programa de Pós Graduação em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental
(PPGEcoH) ofertado pelo Departamento Tecnologia e Ciências Sociais (DTCS),
Campus III da UNEB em Juazeiro, aprovado pelo Conselho Universitário (CONSU)
por meio das Resoluções n° 379/2006, publicado no D.O.E de 18/04/2006 e com
aprovação da transferência de sede e nº 1.164/2016 (Anexo X).

1. DO NÚMERO DE VAGAS

a) O número de vagas ofertadas para a Turma 2019 totaliza 30 (trinta) vagas,
distribuídas entre as Áreas de Concentração, conforme Anexo I deste Edital.
b) Em atendimento à Resolução CONSU nº 1.315/2018 (D.O.E. de 28/03/2018) que
aprova o Regulamento para oferta de vagas e as condições para ingresso de alunos
estrangeiros nos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu da UNEB, será
disponibilizado 10% (dez por cento) das vagas.
c) Em atendimento à Resolução CONSU nº 1.339/2018 (D.O.E. 28/07/2018) que aprova
o sistema de reserva de vagas e sobrevagas, conforme Art. 2º da referida Resolução:
I – 40% (quarenta por cento) para candidatos(as) negros(as);
II – 5% (cinco por cento) de sobrevaga para candidatos(as) indígenas;
III – 5% (cinco por cento) de sobrevaga para candidatos(as) quilombolas;
IV – 5% (cinco por cento) de sobrevaga para candidatos(as) ciganos;
V – 5% (cinco por cento) de sobrevaga para candidatos(as) com deficiência, transtorno
do espectro autista e altas habilidades;
VI – 5% (cinco por cento) de sobrevaga para candidatos(as) transexuais, travestis ou
transgêneros.

d) O presente edital prevê 10% (dez por cento) das vagas para Servidores Efetivos da
UNEB.

e) 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).

f) Conforme previsto no Artigo 40, parágrafos 1º e 2º do Decreto Federal nº 3.298,
de 20 de dezembro de 1999, todas as etapas deste processo seletivo ocorrerão nas
dependências do Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais, Campus III da
Universidade do Estado da Bahia, em salas com ampla acessibilidade para atendimento
especial dos candidatos que dele necessitem.

2. INSCRIÇÕES

As inscrições serão realizadas online através de link disponibilizado no site
https://portal.uneb.br/ppgecoh/ no período de 01 a 31/10/2018, mediante envio por
Sedex da documentação relacionada no item 03 deste Edital, em envelope lacrado e
identificado na face externa: contendo o nome do candidato e a Área de Concentração
escolhida. Enviar para o endereço:

Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Departamento de Tecnologia e Ciências
Sociais (DTCS) – Campus III Programa de Pós-Graduação em Ecologia humana e
Gestão Socioambiental (PPGEcoH). Avenida Edgard Chastinet Guimarães, s/n,
São Geraldo, CEP: 48.904-711 - Juazeiro-Bahia.

2.1 Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições postadas fora do prazo.

2.2 Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições ou documentos de forma
presencial ou no protocolo da UNEB.

2.3 Em hipótese alguma serão devolvidos o valor da taxa de inscrição e nem os
documentos entregues para inscrição.

2.4 Os resultados de cada etapa serão divulgados no site do PPGEcoH –
https://portal.uneb.br/ppgecoh/ – e no mural da Secretaria Acadêmica do PPGEcoH.

3. DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO

3.1 Ficha de Inscrição preenchida online, no sitio https://portal.uneb.br/ppgecoh/, com
indicação de 01 (um) idioma (Espanhol ou Inglês). A ficha precisa ser impressa e
assinada.

3.2 Uma foto 3X4 recente.

3.3 Cópia da Carteira de Identidade (com autenticação).

3.4 Cópia do CPF (com autenticação).

3.5 Cópia do Diploma de Graduação ou Certificado de Conclusão do Curso emitido
pela Instituição, e contendo a data da colação de grau (com autenticação).

a) No caso de Diploma obtido em Instituição estrangeira, o título deverá estar
devidamente revalidado no Brasil.

3.6 Cópia do Diploma de maior titulação do candidato (com autenticação).

3.7 Comprovante (original) do depósito de pagamento da taxa de inscrição 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

a) Valor da taxa de inscrição para o MESTRADO : R$100,00 (cem reais).

b) Caso a transferência seja realizada da conta de terceiros, deverá constar, no
comprovante, o nome do candidato inscrito;

c) A dispensa da taxa de inscrição se aplica, exclusivamente, aos Servidores,
professores ou membros do corpo técnico-administrativo da Universidade do Estado da
Bahia (Efetivos e Regime Especial de Direito Administrativo - REDA), mediante
apresentação de cópia do contracheque referente aos 03 (três) últimos meses, contando
a partir do mês de publicação deste Edital. Não terá isenção da taxa de inscrição os
servidores terceirizados ou cargos comissionados.

3.8 Duas cópias do CURRÍCULO e ANTEPROJETO impressas, devidamente
encadernadas, na ordem de documentação indicada neste item.

a) O Currículo deverá ser no modelo 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.

4. ETAPA I - HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

Tem como base a conferência da documentação exigida nesse Edital.

4.1 Não serão homologadas inscrições com documentos pendentes.

4.2 O resultado da homologação será disponibilizado em 05 de novembro de 2018, a
partir das 16h.

4.3 O período para recurso dessa etapa será de 06 a 07 de novembro de 2018.
4.4 O resultado do recurso será disponibilizado no site do PPGEcoH –
https://portal.uneb.br/ppgecoh/ – e no mural da Secretaria Acadêmica do PPGEcoH em
08 de novembro de 2018.

5. ETAPA II - AVALIAÇÃO ESCRITA

5.1 A ser realizada em 12 de novembro de 2018 (segunda-feira), das 08h às 12h
(ANEXO III).

5.2 A Bibliografia para consulta está indicada no ANEXO VII

5.3 O local de realização das provas será indicado a partir de 08 de novembro de 2018,
no site do PPGEcoH – https://portal.uneb.br/ppgecoh/ – e no mural da Secretaria
Acadêmica do PPGEcoH.

5.4 O acesso do candidato à sala onde será realizada as provas, dar-se-á somente
mediante a apresentação de documento de identificação com foto.

5.5 Recomenda-se ao candidato chegar ao local da prova com antecedência de 30
(trinta) minutos do horário estabelecido, para identificação da sala.

5.6 O candidato que não comparecer para a realização da prova, será desclassificado.

5.7 O Resultado dessa etapa será publicado no dia 19 de novembro de 2018, a partir
das 16h.

5.8 O período para recurso da prova será de 20 a 21 de novembro de 2018.
5.9 O resultado do recurso será disponibilizado no site do PPGEcoH –
https://portal.uneb.br/ppgecoh/ – e no mural da Secretaria Acadêmica do PPGEcoH em
22 de novembro de 2018.

6. ETAPA III - ANÁLISE DO CURRÍCULO E ANTEPROJETO

6.1 Será realizada pela comissão de seleção, de acordo com os critérios estabelecidos no
barema – ANEXO IV, no período de 23 a 26 de novembro de 2018. Somente serão
analisados o currículo e o anteprojeto dos candidatos aprovados na prova escrita.
6.2 O resultado dessa etapa será disponibilizado no site do PPGEcoH –
https://portal.uneb.br/ppgecoh/ em 27 de novembro de 2018.

6.3 O período para recurso será de 28 a 29 de novembro 2018.

6.4

O

resultado

do

recurso

será

disponibilizado

no

site

do

PPGEcoH

https://portal.uneb.br/ppgecoh/ – e no mural da Secretaria Acadêmica do PPGEcoH em
30 de novembro de 2018.

7. ETAPA IV - ENTREVISTA

7.1 Ocorrerá com o candidato, de forma individual, e será realizada pela Comissão de
Seleção.

7.2 A entrevista será realizada no dia 03 de dezembro de 2018.

7.3 Serão convocados para a entrevista apenas aqueles candidatos que foram aprovados
na análise do currículo e anteprojeto. Será disponibilizada no site do PPGEcoH https://portal.uneb.br/ppgecoh/, uma lista prévia contendo o nome dos candidatos
aprovados e o horário da entrevista.

7.4 O candidato que não comparecer ou se atrasar para a entrevista, será desclassificado.

7.5 A entrevista será efetuada, levando em consideração o descrito no barema (ANEXO
V).

7.6 O resultado da entrevista será em 04 de dezembro de 2018.

7.7 O período para recurso da entrevista será de 05 a 06 de dezembro de 2018.
7.8 O resultado do recurso será disponibilizado no site do PPGEcoH –
https://portal.uneb.br/ppgecoh/ – e no mural da Secretaria Acadêmica do PPGEcoH em
07 de dezembro de 2018.

8. ETAPA V - PROVA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

8.1 Serão indicados no dia 04 de dezembro de 2018, o dia e local de cada prova, no

sitio https://portal.uneb.br/ppgecoh/ e no mural do PPGEcoH.

8.2 As provas de língua estrangeira serão realizadas no dia de 10 de dezembro de 2018
(ANEXO VI).

8.3 O candidato aprovado na última etapa (entrevista), que não comparecer para a
realização da(s) prova(s) de Língua Estrangeira será desclassificado.

8.4 A correção da prova de proficiência em língua estrangeira será no período de 11 a
12 de dezembro de 2018.

8.5 O resultado dessa etapa será divulgado no dia 13 de dezembro de 2018, a partir das
16h, no site: https://portal.uneb.br/ppgecoh/ e no mural do PPGEcoH.

8.6 O período para recurso da entrevista será de 05 a 06 de dezembro de 2018.
8.7 O resultado do recurso será disponibilizado no site do PPGEcoH –
https://portal.uneb.br/ppgecoh/ – e no mural da Secretaria Acadêmica do PPGEcoH em
18 de dezembro de 2018.

9. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

9.1 A nota final de cada candidato será a média ponderada das notas obtidas no
Anteprojeto, Currículo Lattes, Entrevista, Avaliação escrita e Prova de Língua
Estrangeira, dividida por 5.
9.2 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 Anexo I deste
Edital.
9.3 Após o 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.
9.4 Caso ocorra empate, os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem:
9.4.1 Maior nota da Entrevista.

9.4.2 Maior nota da Proposta de Trabalho.
9.4.3 Maior nota do Currículo Lattes.
9.4.4 Maior nota da Avaliação escrita.
9.4.5 Maior nota da Prova de Língua Estrangeira.
9.5 O resultado final será publicado em 19/12/2018, no site e no mural do PPGEcoH
(https://portal.uneb.br/ppgecoh/) acompanhado de orientações para realização da
matrícula.
9.6 O candidato aprovado deverá cumprir a sua integralização curricular, conforme
Regimento do PPGEcoH.

10. MATRÍCULA

10.1 A matrícula será realizada entre os dias 04 a 08 de fevereiro de 2019, 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 https://portal.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).
10.2 A documentação deverá ser entregue pelo candidato ou através de procuração
simples (modelo disponível em www.uneb.br/gestec)

10.3 A não observância dos prazos estabelecidos implicará no cancelamento da
matrícula.

11. CRONOGRAMA GERAL DO PROCESSO SELETIVO

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

OBSERVAÇÕES
Online

através

dos

sites

www.siar.uneb.br
INSCRIÇÕES

01 a 31/10/18

https://portal.uneb.br/ppgecoh/,
com

encaminhamento

documentos Via SEDEX
Resultado

da

Etapa

HOMOLOGAÇÃO

Mural e Site do PPGEcoH

I:
DAS

05/11/2018

INSCRIÇÕES

https://portal.uneb.br/ppge
coh/

Secretaria do PPGEcoH
Recurso da Etapa I

06 e 07/11/2018

ou via e-mail
Mural e Site do PPGEcoH

Publicação do resultado do recurso

08/11/2018

da Etapa I

Etapa II

https://portal.uneb.br/ppge
coh/

12/11/2018

AVALIAÇÃO ESCRITA

Mural e Site do PPGEcoH
https://portal.uneb.br/ppge
coh/
Mural e Site do PPGEcoH

Resultado da Etapa II

19/11/2018

Recurso da Etapa II

20 e 21/11/2018

https://portal.uneb.br/ppge
coh/

Secretaria do PPGEcoH
ou via e-mail
Mural e Site do PPGEcoH

Publicação do resultado do recurso
da Etapa II

22/11/2018

e

https://portal.uneb.br/ppge
coh/

de

Sala de aula nº 04, Prédio do

Etapa III
ANÁLISE DO ANTEPROJETO E

23 a 26/11/2018

CURRÍCULO LATTES

Curso

de

Bioprocessos

Engenharia

UNEB/DTCS

campus III.

Resultado da Etapa III

27/11/2018

28 e 29/11/2018

Recurso da Etapa III

Mural e Site do PPGEcoH
https://portal.uneb.br/ppgecoh/
Secretaria do PPGEcoH
ou via e-mail

Publicação do resultado do recurso
da Etapa III

Mural e Site do PPGEcoH
30/11/2018

https://portal.uneb.br/ppge
coh/
Sala de aula nº 04, Prédio
do Curso de Engenharia de

Etapa IV

03/12/2018

ENTREVISTA

Bioprocessos.
UNEB/DTCS campus III
Mural e Site do PPGEcoH

Resultado Etapa IV

04/12/2018

https://portal.uneb.br/ppge
coh/

Recurso da Etapa IV

05 e 06/12/2018

Publicação do resultado do recurso
da Etapa IV

Secretaria do PPGEcoH
ou via e-mail
Mural e Site do PPGEcoH

07/12/2018

https://portal.uneb.br/ppge
coh/
Sala de aula nº 04, Prédio

Etapa V
PROVA

DE

LÍNGUA

10/12/2018

do Curso de Engenharia de
Bioprocessos.

ESTRANGEIRA

UNEB/DTCS
campus
III
Mural
e Site do
PPGEcoH
Resultado da Etapa V

13/12/2018

https://portal.uneb.br/ppge
coh/
Secretaria do PPGEcoH

Recurso da Etapa V

de

14 e 17/12/2018

ou via e-mail

Publicação do resultado do recurso
da Etapa V

Mural e Site do PPGEcoH
18/12/2018

https://portal.uneb.br/ppge
coh/
Mural e Site do PPGEcoH

Publicação do Resultado Final

19/12/2018

https://portal.uneb.br/ppge
coh/

Matrícula

04 a 08/02/2019

Secretaria do PPGEcoH/DTCS

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo o candidato
que:
a) Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da
seleção.
b) Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas
neste Edital.
c) Não comparecer a quaisquer das etapas do processo seletivo nas datas e horários
previstos.
d) Não realizar o pagamento da taxa de inscrição, como depósito/transferência
identificado, ressalvados os casos previstos no item 3.7, alínea “c”.
e) Praticar o crime de plágio.
12.2 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).
12.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção do PPGEcoH. Em
casos de dúvidas os candidatos poderão entrar em contato com a Secretaria do
Colegiado de Curso pelo e-mail: eccohumandtcs@gmail.com ou pelos telefones (74)
3611-7248/7362/7363/6533 Ramal 227.
12.4 Em Anexo Resolução de Criação e funcionamento do Programa (ANEXO X).

GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 21 de agosto de 2018.

José Bites de Carvalho
Reitor

ANEXO I
DO EDITAL N° 098/2018
QUADRO DETALHADO DE VAGAS

VAGAS

SOBREVAGAS

Áreas de

Total

Ampla

40%

5%

10%

5%

5%

5%

5%

5%

Concentração

de

concorrê

Negros

Alunos

Servidores

Indígenas

Quilombolas

Ciganos

Deficiência,

Transexuais,

Total de

vagas

ncia

estrangeiros

efetivos da

transtorno do

Travestis e

Vagas e

UNEB

espectro

Transgêneros

Sobrevagas
se houver

autista e altas
habilidades
Ecologia
Humana

20

09

08

01

02

01

01

01

01

01

e

gestão
socioambiental
Agroecologia e
saúde humana

40
10

04

04

01

01

01

01

01

01

01

ANEXO II
DO EDITAL N° 098/2018
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A SELEÇÃO – MESTRADO

1 O processo de seleção para o mestrado é realizado em etapas, conforme
CRONOGRAMA GERAL DO PROCESSO SELETIVO, Anexo 11 do Edital acima
referido.

2 A documentação para a inscrição do candidato deve estar organizada, devendo ser
observada a ordem indicada no Item 03 do Edital.

3 O candidato deve escolher apenas uma Área de Concentração.

4 O Anteprojeto apresentado pelo candidato deverá manter correspondência com a área
de concentração escolhida.

5 A ausência de indicação da área de concentração e/ou do Idioma implicará na
anulação da inscrição.

6 Inscrições com pendência de documentos serão automaticamente excluídas do
processo de seleção.

7 Os recursos poderão ser realizados na Secretaria Acadêmica do PPGEcoH,
diretamente à Secretaria do setor, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h. Ou via email: ecohumnadtcs@gmail.com. A divulgação do Resultado dos recursos será
realizado pelo site do programa: https://portal.uneb.br/ppgecoh/ e no Mural da Secretaria
do Curso localizado na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Departamento de
Tecnologia e Ciências Sociais (DTCS) – Campus III Avenida Edgard Chastinet
Guimarães, s/n, São Geraldo, CEP: 48.904-711, Juazeiro-Bahia.

8 O Modelo para interposição de recursos encontra-se no ANEXO IX.

9 Todas as etapas são eliminatórias.

10 Na prova de língua estrangeira será permitido o uso de dicionário, mas não será
permitido o empréstimo do dicionário entre candidatos, durante a realização da mesma.

11 A nota mínima de corte é 7,0 (sete), a qual será referência para classificação em cada
etapa e aplicada para todos os candidatos.
12 A UNEB, através do PPGEcoH, disponibiliza o Sistema de reserva de vagas para
negros (40%) e sobrevagas (5%) para indígenas; quilombolas; ciganos; pessoas

com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades; transexuais, travestis
e transgênero (Resolução CONSU nº 1.339/2018; D.O.E. 28/07/2018).

13 A UNEB, através do PPGEcoH, disponibilizará 5% (cinco por cento) a mais do total
das vagas para estrangeiros não residentes no Brasil, aos quais serão exigidos
apresentação de documento que ateste proficiência em Língua Portuguesa emitido por
Universidade ou Instituição reconhecida Nacional ou Internacionalmente ou realização
de prova de Língua Portuguesa, em data a ser divulgada no site do PPGEcoH
https://portal.uneb.br/ppgecoh/ – e no mural da Secretaria Acadêmica do PPGEcoH.

14 Os nomes dos candidatos aprovados, a cada etapa, serão divulgados por área de
concentração.

15 A seleção observa a disponibilidade de vagas do quadro docente do PPGEcoH,
conforme orientações do Documento de Área da CAPES.

16 O Programa dispõe de número limitado de bolsas de estudo, as quais serão alocadas
segundo as normas estabelecidas pelas agências de fomento e pela Comissão de Seleção
de Bolsista-PPGEcoH/UNEB, conforme disponibilidade existente.

17 Não haverá ressarcimento da taxa de inscrição.

18 Os documentos entregues para a seleção não serão devolvidos.

19 O candidato deverá observar as seguintes especificações técnicas e acadêmicas,

conforme etapas do processo de seleção para o mestrado:

a) Homologação: resultado do processo de conferência da documentação para
inscrição. Serão homologadas apenas as inscrições com documentação completa.

b) Prova Temática: prova escrita, dissertativa, relativa ao tema Ecologia Humana e
Gestão Socioambiental. A prova terá duração máxima de 04 (quatro) horas, sem
qualquer tipo de consulta. A análise da prova observará: reflexão crítica sobre o tema e
domínio de linguagem escrita.

c) Currículo Lattes atualizado: a ser preenchido conforme site www.cnpq.br.

d) Anteprojeto: com um máximo de 15 (quinze) páginas (incluídas capa, texto e
referência), observadas as normas de elaboração ANEXO VIII.

e) Entrevista: realizada de forma coletiva, por Banca constituída por professores do
PPGEcoH, versando sobre o perfil acadêmico do candidato, seu conhecimento acerca
do tema do anteprojeto, coerência com as diretrizes temáticas da área de concentração
Pesquisa, desempenho profissional e disponibilidade comprovada de tempo para
dedicação ao Programa.

f) Prova de Língua Estrangeira: visa demonstrar, através da compreensão de textos
relativos à Ecologia Humana, a habilidade de compreensão na leitura de língua
estrangeira.

20 O candidato terá 02 (dois) dias após a divulgação dos resultados de cada Etapa para
entrar com recurso.

ANEXO III
DO EDITAL N° 098/2018
BAREMA PROVA ESCRITA

Nome do Candidato:

___________________________________

Nota:

NOTA
PROVA

PONTOS

AVALIADORES
01

Desempenho linguístico: estilo de linguagem/

1,5

organização textual / adequação gramatical
Textos coerentes com as questões da prova

3,0

Articula as questões com a área de concentração

3,0

escolhida.
Capacidade de argumentação e síntese

1,5

Uso de referências pertinentes e atualizadas

1,0

TOTAL

10,0

AVALIADORES:

02

03

ANEXO IV
DO EDITAL N° 098/2018
BAREMA DO CURRÍCULO LATTES e ANTEPROJETO

Nome do Candidato:

PONTOS
1. CURRICULO LATTES

AVALIADORES
0 a 10

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Máximo de 4,0

Graduação

1,0

Especialização

1,0

Mestrado

1,0

Iniciação científica / participação comprovada em

0,5

projetos de pesquisa
Aluno Especial em cursos de Pós-Graduação –

0,5

Stricto Sensu
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Máximo de 2,5

Professor (com exercício docente comprovado)

2,0

Cargo Administrativo na área de Educação

0,5

PRODUÇÃO ACADÊMICA
Fará jus à pontuação máxima o candidato que
apresentar pelo menos 5 (cinco) das produções

Máximo de 2,5

científicas, quais sejam: publicação de artigos,
capítulos de livros, livros, trabalhos completos em
anais, elaboração de monografia, publicação de
resenha.
PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
Fará jus à pontuação máxima o candidato que
apresentar pelo menos 5 (cinco) produções, quais
sejam: apresentação de comunicações em eventos,
colóquios, realização de palestras, coordenação de

NOTA

Máximo de 1,0

01

02

03

mesas, organização de eventos, produção de
material didático, relatório de pesquisa.
TOTAL

10,0

PONTOS

NOTA

2. ANTEPROJETO

AVALIADORES
0 a 10

Desempenho linguístico: Estilo de

01

02

03

2,5

linguagem /
organização textual / adequação
gramatical
Definição do problema: foco, relevância,

1,5

originalidade e objetividade.
Objetivos: clareza, coerência,

2,5

exequibilidade e aderência à área de
concentração
Referencial Teórico: atualidade,

1,5

coerência e
consistência com a problemática
apresentada
Perspectivas metodológicas: clareza e

1,5

adequação, com ênfase na delimitação da
abordagem, método, técnica de coleta de
dados, perspectiva de análise
Referências: observância às normas da

0,5

ABNT
TOTAL

10,0
PONTOS

2. CURRICULO LATTES (peso 4)

(0 a 10) x 4

3. ANTEPROJETO (peso 6)

(0 a 10) x 6

MÉDIA PONDERADA

AVALIADORES:

ANEXO V
DO EDITAL N° 098/2018

BAREMA DA ENTREVISTA

Nome do Candidato:

___________________________________

ENTREVISTA

NOTA

AVALIADORES

0 a 10

01

Perfil acadêmico do candidato

2,0

Conhecimento acerca do anteprojeto de pesquisa

2,0

Coerência com a Área de Concentração do

2,0

Programa
Desempenho profissional conforme Currículo

2,0

Lattes
Disponibilidade de tempo para dedicação ao
curso

AVALIADORES:

2,0

02

03

MÉDIA

ANEXO VI
DO EDITAL N° 098/2018

BAREMA PROVA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

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: Anteprojeto de
pesquisa e Currículo Lattes
Etapa III: Avaliação Prova
Escrita
Etapa IV: Entrevista
Etapa V: Prova Língua
Estrangeria
MÉDIA FINAL

Pontuação

Pontuação

Máxima

Obtida

10
10
10
10
10

ANEXO VII
DO EDITAL N° 098/20178

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ÁVILA-PIRES, Fernando de. Princípios de Ecologia Humana. Porto Alegre:
Ed. da UFRGS, 1983.
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. GUATTARI, Félix. As Três Ecologias. Campinas-SP: Papirus, 1990.
5. LIMA, Maria José de Araújo. Ecologia Humana: Realidade e Pesquisa.
Recife. UFRPE, 1995.

6. MACHADO, Paulo de Almeida. Ecologia Humana. São Paulo: Autores
Associados, 1984.
7. MARQUES, Juracy (Org.). Ecologias Humanas. Feira de Santana: UEFS
Editora, 2014.
8. MARQUES, Juracy. A Ecologia de Freud: Ecossistemas da Natureza
Humana. Paulo Afonso: Editora SABEH, 2017.
9. PIRES, Iva Miranda. Ética e Prática da Ecologia Humana: Questões
Introdutórias sobre Ecologia Humana e a Emergência dos Riscos
Ambientais. Lisboa: APENAS, 2011.

ANEXO VIII
DO EDITAL N° 098/2018
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.

ANEXO IX
DO EDITAL N° 098/2018

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO
RELATIVA AO PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM ECOLOGIA HUMANA E GESTÃO SOCIOAMBIENTAL - PPGEcoH

RECONSIDERAÇÃO CONTRA DECISÃO RELATIVA AO PROCESSO SELETIVO
para o Programa de Pós-Graduação em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental, edital nº
___/____, realizado no Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais da UNEB.
Eu,............................................................................................, portador do documento
de identidade nº.........................., inscrição na seleção nº......................., para concorrer a uma
vaga no curso de ___________ em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental, apresento
pedido de reconsideração junto à Coordenação do Programa.
A

decisão

objeto

de

contestação

é

..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................ (Explicitar a
decisão que está contestando).
Os

argumentos

com

os

quais

contesto

a

referida

decisão

são:....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................
Para fundamentar essa contestação, encaminho anexos os seguintes documentos:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................

Juazeiro, ______/_____/______.

..............................................................
Assinatura do candidato
RECEBIDO em ______/_____/______.

por........................................................ (Assinatura e cargo/função do servidor)

ANEXO X

DO EDITAL N° 098/2018
RESOLUÇÃO DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA

