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REABERTURA DO EDITAL n° 049/2018
Referente ao Aviso n° 136/2018, publicado no D.O.E. de 30/06/2018
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas
atribuições legais e regimentais, torna público a REABERTURA das inscrições para o
Processo Seletivo do Curso de Pós-Graduação lato sensu – ESPECIALIZAÇÃO EM
BIOCIÊNCIAS E BIODIVERSIDADE: ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
(BIOECOA), a ser ofertado pelo Departamento de Educação (DEDC) – Campus X da
UNEB em Teixeira de Freitas, aprovado pelo Conselho Universitário (CONSU), por
meio da Resolução nº 1.307/2018, publicada no D.O.E. de 09/01/2018, e com
aprovação do seu Projeto Pedagógico, pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e
Extensão (CONSEPE), por meio da Resolução nº 1.857/2016, conforme abaixo
discriminado:
1 DO CURSO
1.1 Curso de Pós-Graduação lato sensu – Especialização em Biociências e
Biodiversidade: Ecologia e Conservação Ambiental (BIOECOA).
1.2 Carga horária total: 465 horas.
1.3 Duração: mínima 12 (doze), máxima 18 (dezoito) meses.
1.4 As aulas serão ministradas em módulos quinzenais de 15 (quinze) horas, a priori,
ofertadas 05 (cinco) horas/aula nas sextas-feiras, no período noturno, e 10 (dez)
horas/aula aos sábados, no período matutino e vespertino, pela Universidade do
Estado da Bahia, Departamento de Educação, Campus X, Teixeira de Freitas,
Bahia.
2 DAS VAGAS
2.1 Serão ofertadas 20 (vinte) vagas, distribuídas da seguinte maneira:
a) 40% das vagas para os(as) candidatos(as) que se autodeclararem negros(as), que
preencherem as condições e optarem pelo Sistema de Cotas, em atendimento à
Resolução nº 468/2007 CONSU;
b) 05% das vagas para os(as) candidatos(as) que se autodeclararem indígenas, que
preencherem as condições e optarem pelo Sistema de Cotas, em atendimento à
Resolução nº 468/2007 CONSU;
c) 55% das vagas para outros interessados, sendo 10 (dez) vagas para Livre
Concorrência e 01 (uma) vaga reservada para servidor técnico administrativo da
UNEB.
2.2 As vagas não preenchidas por qualquer dos segmentos serão redistribuídas a
critério da Comissão de Seleção.
2.3 A Comissão de Seleção será composta por docentes da especialização.
3 DO PÚBLICO-ALVO
Portadores de Diploma de Cursos de Graduação: Licenciados(as) em Ciências
Biológicas; Licenciados(as) em Ciências modalidade Biologia; Biólogos(as);
Engenheiros(as) Florestais; Agrônomos(as); e áreas afins.
4 DAS INSCRIÇÕES
4.1 Período de inscrição: de 17 a 20 de julho de 2018.
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4.2 Endereço para inscrição: As inscrições deverão ser realizadas através do site da
UNEB, através do link: www.ppg.uneb.br, acessando o ícone sistemas da PPG,
selecionando seleção, direcionado para esse Edital, preencher ficha de inscrição.
4.3 A Ficha de inscrição devidamente preenchida, juntamente com os documentos
abaixo solicitados, deverá ser entregue no Setor de Pós-graduação da Universidade
do Estado da Bahia – UNEB, Departamento de Educação (DEDC X), na sala da
Pós-Graduação (Prédio I), localizado na Avenida Kaikan, s/n – Bairro Universitário –
Teixeira de Freitas-BA, CEP: 45992-249 no período de 17 a 20/07/2018, de
segunda a sexta-feira, no horário das 08:00h às 12:00h.
4.4 As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizada pessoalmente ou por
procuração. A procuração deverá vir acompanhada da cópia de identidade do(a)
procurador(a) outorgado(a).
4.5 O(A) candidato(a) deverá informar, no ato da inscrição, ter disponibilidade integral
para frequentar as aulas do Curso.
4.6 Não serão aceitas inscrições por SEDEX ou por quaisquer outros meios postais ou
eletrônicos. Não serão homologadas as inscrições com documentação pendente ou
ilegal, ou que estejam fora do prazo estabelecido neste Edital.
5 DA DOCUMENTAÇÃO
5.1 O(A) candidato(a) deverá apresentar, no ato da inscrição, o formulário de inscrição
(ANEXO I) devidamente preenchido e assinado, juntamente com os seguintes
documentos:
a) Duas (2) fotos 3x4;
b) cópia e original da Carteira de Identidade e CPF;
c) cópia e original do Histórico Escolar da Graduação (autenticado);
d) cópia e original do Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de
Graduação (autenticado);
e) Currículo Lattes da Plataforma do CNPq, atualizado e comprovado.
f) Pré-Projeto (modelo disponibilizado na plataforma da inscrição) (ANEXO II).
6 DOS CUSTOS
O Curso será gratuito, sendo responsabilidade exclusiva dos discentes a aquisição dos
materiais de apoio didático e paradidático, as despesas com alimentação,
hospedagens, viagens e outras que se fizerem necessárias à manutenção dos
discentes durante o vínculo com o Curso.
7 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
Encaminhados os documentos exigidos e realizada as inscrições dos(as)
candidatos(as) dentro do prazo, as inscrições deverão ser homologadas pela Comissão
de Seleção, e o resultado da homologação publicado em 23 de julho de 2018.
8 DO PROCESSO SELETIVO
8.1 A seleção ocorrerá no período de 24 a 27 de julho de 2018, no Departamento de
Educação (DEDC-X/UNEB), em Teixeira de Freitas-BA, e compreenderá as
seguintes etapas:
a) 1ª FASE: Análise do Pré-Projeto (Classificatório e Eliminatório): Os(As)
candidatos(as) que tiverem os pré-projetos avaliados com notas menores que
7,0 (sete) serão eliminados;
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b) 2ª FASE: Avaliação da Entrevista (Classificatório);
c) 3ª FASE: Análise de Currículo (Classificatório);
8.2 A nota final do candidato se dará pela média do somatório das notas do PréProjeto, da Entrevista, e da Análise do Currículo sendo reprovado o candidato que
obtiver nota inferior a 7,0 (sete) pontos.
8.3 O processo seletivo constará de:
8.3.1 Análise do Pré-Projeto (PP).
a) O PP valerá de 0,0 (zero) a 10 (dez) pontos e terá peso de 40% (quarenta por
cento) do valor da nota final.
b) O PRÉ-PROJETO de pesquisa é uma proposta de Trabalho de Conclusão de
Curso que o(a) candidato(a) gostaria de desenvolver ao término da
Especialização, com objetivo de evidenciar seus interesses específicos e sua
capacidade de elaborar um projeto de pesquisa.
c) O PRÉ-PROJETO deverá se enquadrar em uma das ÁREAS DE
CONCENTRAÇÃO e em uma das LINHAS DE PESQUISA da especialização,
além de indicar um(a) possível professor(a) orientador(a) (vide ANEXO III).
d) Para a avaliação do PP do(a) candidato(a), a Comissão de Seleção avaliadora
observará os seguintes itens: i) título; ii) introdução; iii) justificativa; iv) objetivos;
v) metodologia; e vi) referências (vide ANEXO IV).
8.3.2 Avaliação da Entrevista Oral (EO).
a) A EO será realizada pelo(a) candidato(a) em data, local e horário comunicado
ao(à) mesmo(a) pela Comissão de Seleção.
b) A EO valerá de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos e terá peso de 40% (quarenta por
cento) do valor da nota final;
c) Durante a EO do(a) candidato(a) serão observados pela Comissão de Seleção
os seguintes critérios de avaliação: i) as razões do(a) candidato(a) para ingressar
no Curso; ii) respostas objetivas e adequadas às indagações feitas pela
Comissão de Seleção; iii) clareza na exposição dos argumentos; iv) observância
ao tempo de duração estabelecido para realização da entrevista (vide ANEXO
V).
8.3.3 Análise do Currículo (AC).
a) A AC valerá de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos e terá peso de 20% (vinte por
cento) do valor da nota final.
b) A avaliação da AC pela Comissão de Seleção terá por referência Barema
Específico (vide ANEXO VI).
8.4 Cálculo da Nota Final (NF):
8.4.1 A Nota Final (NF) do(a) candidato(a) será calculada a partir da aplicação da
seguinte fórmula: NF = [(4 x PP) + (4 x EO) + (2 x AC)] / 10.
9 DA CLASSIFICAÇÃO
9.1 As vagas para o Curso de Especialização em Biociências e Biodiversidade:
Ecologia e Conservação Ambiental (BIOECOA) serão ocupadas de acordo com
a disponibilidade prevista neste Edital, e serão preenchidas pelos(as)
candidatos(as) que obtiverem maior nota no processo seletivo, respeitando o
previsto no item 2.1 (a, b, c) deste Edital (Das Vagas).
9.2 A listagem de classificação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) será de acordo
com os valores decrescentes das Notas Finais (NF) do processo seletivo, sendo as
vagas, quando disponibilizadas, preenchidas nessa ordem, desde que respeitado o
item 2.1 deste Edital.
9.3 Em caso de empate na classificação final dos candidatos, a prioridade será para
o(a) candidato(a) que tiver obtido maior pontuação no Pré-Projeto. Permanecendo
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o empate, a prioridade será para o(a) candidato(a) com maior pontuação na
Entrevista. Permanecendo o empate a prioridade será para o(a) candidato(a) com
maior pontuação na Análise do Currículo.
9.4 Serão desclassificados(as) os(as) candidatos(as) que atingirem Nota Final (NF)
inferior a 7,0 (sete) pontos.
10 DOS RECURSOS
10.1 Caberá recurso administrativo para a Coordenação de Seleção contra os
resultados das homologações primárias, de acordo com as datas indicadas no
QUADRO 1 (item 15 – Do Cronograma)
10.2 O recurso deverá ser encaminhado pelo(a) candidato(a) à Coordenação de
Seleção
por
meio
do
seguinte
endereço
eletrônico:
posgraduacaocampus@uneb.br; e apenas serão aceitos até 48 (quarenta e oito)
horas após a publicação dos Resultados, conforme indicado no QUADRO 1 (item
15 – Do Cronograma).
10.3 Caberá à Coordenação de Seleção, formada por 01 (um) coordenador da
especialização e por dois (02) professores, membros do corpo docente do curso de
especialização, a análise dos recursos interpostos, no prazo de 24 horas.
10.4 Não serão recebidos recursos extemporâneos (fora dos prazos).
10.5 Não serão aceitos pedidos de revisão das decisões de recurso.
11 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
11.1 A publicação da relação final dos(as) candidatos(as) aprovados(as) e
classificados(as) será no dia 04 de agosto de 2018.
11.2 Os recursos porventura interpostos pelos(as) candidatos(as) somente serão
aceitos até 48 horas após a divulgação da relação dos(as) candidatos(as)
aprovados(as) e classificados(as).
12 DA MATRÍCULA
A matrícula será efetivada no Departamento de Educação – DEDC-X, na Secretaria
Acadêmica (Prédio I), localizado à Avenida Kaikan, s/n – Bairro Universitário – Teixeira
de Freitas-BA, nos dias 07 a 10 de agosto de 2018, no horário das 08:00 h às 18:00 h,
pessoalmente ou por procuração.
13 DO INÍCIO DO CURSO
As aulas do Curso de Especialização em Biociências e Biodiversidade: Ecologia e
Conservação Ambiental (BIOECOA) estão previstas para serem iniciadas em 17 de
agosto de 2018.
14 DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
14.1 Haverá segunda chamada da seleção no caso de não preenchimento das vagas
após o período de matrícula.
14.2 Não haverá revisão de nenhuma das etapas do processo de seleção, salvo
quando se verificar erro material.
14.3 Os candidatos não aprovados ou excedentes ao número de vagas terão 60
(sessenta) dias para retirar sua documentação. Após esse prazo, a mesma será
inutilizada.
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14.4 A certificação de Conclusão do Curso de Graduação é imprescindível para
realização da matrícula no Curso de Especialização em Biociências e
Biodiversidade: Ecologia e Conservação Ambiental (BIOECOA). No ato da
matrícula, a falta do Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Graduação,
não será compensada pela entrega de Certificado ou Diploma de conclusão de
curso de Especialização ou qualquer outro documento.
14.5 Será expedida certificação aos concluintes do Curso de Especialização em
Biociências e Biodiversidade: Ecologia e Conservação Ambiental (BIOECOA)
que tenham cumprido no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de presença e
obtido pontuação final igual ou acima de 7,0 (sete) em todos os componentes
curriculares do Programa.
14.6 Somente receberão certificação de conclusão do Curso de Especialização em
Biociências e Biodiversidade: Ecologia e Conservação Ambiental (BIOECOA)
os pós-graduandos que tenham resolvido todas as pendências acadêmicas com a
Coordenação do Programa.
14.7 Não serão permitidas a inscrição e a matrícula de candidatos(as) que não
concluíram curso de Graduação.
15 DO CRONOGRAMA
O processo seletivo para o Curso de Especialização em Biociências e
Biodiversidade: Ecologia e Conservação Ambiental (BIOECOA) atenderá ao
seguinte cronograma (QUADRO 1):
QUADRO 1
Cronograma geral
DATAS
17/07/2018
17 a 20/07/2018
21/07/2018
22/07/2018
23/07/2018
24 a 27/07/2018
28/07/2018
29/07/2018
30/07/2018

31/07 a 03/08/2018

04/08/2018
05/08/2018
06/08/2018
07 a 10/08/2018
17/08/2018

ETAPAS
Reabertura do Edital
Inscrições dos(as) candidatos(as)
Homologação das inscrições e divulgação
Recursos ao resultado da homologação das inscrições
Homologação das inscrições e divulgação após recursos
Seleção dos Pré-Projetos dos(as) candidatos(as):
Avaliação dos Pré-Projetos (1ª Fase Eliminatória)
Homologação e divulgação dos(as) aprovados(as) na
seleção dos Pré-Projetos
Recursos ao resultado da homologação das inscrições
Homologação e divulgação dos(as) aprovados(as) na
seleção dos Pré-Projetos após recursos
Análise de Currículos e Entrevistas dos(as)
candidatos(as). A listagem com nome do(a) candidato(a),
data e hora da entrevista será divulgada via email (que foi
fornecido pelos(as) candidatos(as) no momento da
inscrição) para todos(as) os(as) candidatos(as)
Homologação e divulgação dos(as) aprovados(as)
Recursos aos resultados da seleção final
Homologação do Resultado Final após recursos
Período de matrícula
Início do Curso
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16 INFORMAÇÕES ADICIONAIS
O(A) candidato(a) selecionado(a) que não comparecer no prazo estipulado para
efetivação da matrícula perderá sua vaga e será procedida nova chamada,
respeitando-se a ordem de classificação. A Coordenação da Especialização reserva-se
o direito de decidir sobre o adiamento e/ou cancelamento da oferta do Curso sob sua
responsabilidade, caso o número de candidatos(as) aprovados(as) seja insuficiente
para o preenchimento das vagas disponíveis, podendo, com este fim, ser prorrogado o
período de inscrição e replanejadas as demais etapas.
17 DOS CASOS OMISSOS
Os casos que não constam do presente Edital serão julgados pela Comissão de
Seleção do Curso de Pós-Graduação do Departamento de Educação, Campus X.

GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 29 de junho de 2018.
José Bites de Carvalho
Reitor
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO (preencher com letra legível)
Nome completo:
RG:
UF:
Data Expedição: ___/___/____ CPF:
Título Eleitor:
Zona:
Seção:
Data Expedição:
Reservista:
Série:
Categoria:
Data Emissão:
Data de Nascimento: ___/___/_____.
Nacionalidade:
Naturalidade:
Endereço Residencial: _________________________________________________
Bairro: ___________________ Cidade: ____________________________UF: ____
CEP:____________
Telefone Residencial: (__)______________ Telefone Celular: (__)_______________
E-mail:
FORMAÇÃO ACADÊMICA GRADUAÇÃO (preencher com letra legível)
Curso:
Início:
Instituição:
Cidade:
Profissão Atual:
Empresa em que trabalha:

Conclusão:
UF:

Local e data:
_____________________________, ____ de _________________ de 20___

Assinatura do(a) Candidato(a):

______________________________________________
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ANEXO II – MODELO DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA
PÓS-GRADUAÇÃO (ESPECIALIZAÇÃO) EM BIOCIÊNCIAS E BIODIVERSIDADE:
ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL (BIOECOA)
NOME:

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA (Arial 11 – Até 3 linhas)

1 INTRODUÇÃO
(descreva o tema do projeto e a definição do problema ou do objeto do estudo) (Arial 11 – até 18 linhas)

2 JUSTIFICATIVA
(descreva o “Por que?” de se fazer a pesquisa, isto é, explique os motivos de ordem teórica e prática que justificam a
pesquisa) (Arial 11 – Até 18 linhas)
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3 OBJETIVOS
(descreva o “Para que?” de se fazer a pesquisa. Os objetivos devem responder às perguntas da pesquisa. O que se
pretende alcançar com a pesquisa? Os objetivos devem ser iniciados por verbos no infinitivo) (Arial 11 – Até 6 linhas)

4 METODOLOGIA
(descreva a metodologia empregada para a execução da pesquisa) (Arial 11 – Até 16 linhas)

5 REFERÊNCIAS
(referências devem ser feitas de acordo com as regras da ABNT em ordem alfabética) (Arial 11 – Até 17 linhas)

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ( ) Biociências e Biodiversidade
( ) Conservação Ambiental
LINHA DE PESQUISA:
POSSÍVEL ORIENTADOR(A):
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ANEXO III – ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO – DOCENTES E LINHAS DE PESQUISA

Área de Concentração: CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Profa. Dra. Joana Farias dos Santos

(3 vagas)

Linha de pesquisa: Recuperação de Áreas Degradadas (RAD) e Recuperação Ambiental
Avaliação, análise e estudo das estratégias de recuperação de ecossistemas que sofreram ações
antrópicas ou naturais e encontram-se em processos de recuperação ambiental por meio da reabilitação
ou restauração ambiental.
Linha de pesquisa: Ecologia de Ecossistemas em Fragmentos Florestais de Mata Atlântica
Os ecossistemas representam a síntese de todas as interações ambientais de um dado local, onde o
comportamento da vegetação é um dos parâmetros quantificáveis, portanto, analisar e compreender o
estágio sucessional em que se encontra um fragmento florestal é condição essencial para a sua
preservação e conservação.
Linha de pesquisa: Bacias e Microbacias Hidrográficas
Realizar estudos voltados para diagnóstico ambiental, avaliação, análise e monitoramento de bacias e
microbacias hidrográficas e de seus recursos hídricos com vista à sua preservação e uso racional da
água.

Profa. Ma. Juzenilda Gomes Figuerêdo

(2 vagas)

Linha de pesquisa: Proteção Ambiental e Gestão de Recursos
Desenvolvimento de pesquisas para a conservação e recuperação de sistemas ambientais de zonas
costeiras, com vistas a gerar conhecimento em bases interdisciplinares. Planeja e operacionaliza
sistemas de gestão ambiental. Considera processos de ocupação, conflitos socioeconômicos de
comunidades e políticas públicas.
Linha de pesquisa: Unidades de conservação
São também estudadas as políticas públicas relacionadas à temática ambiental e as diversas formas
com as quais a sociedade interage com o meio. Esta linha de pesquisa tem como foco o estudo, análise
e discussão sobre a conservação de áreas protegidas, sob olhares das ciências naturais e das ciências
sociais.

Profa. Ma. Tharcilla Nascimento da Silva Macena

(1 vaga)

Linha de pesquisa: Conservação Genética
Conservação genética de espécies florestais da Mata Atlântica.

Área de Concentração: BIOCIÊNCIAS E BIODIVERSIDADE
Prof. Dr. Marcelo Silva Madureira

(4 vagas)

Linha de pesquisa: Biodiversidade de Formicidae
Investiga processos que podem explicar os padrões de diversidade usando formigas como organismosmodelo e a resposta de comunidades de formigas aos impactos ambientais e/ou características naturais
de ambientes conservados. Esta linha visa gerar conhecimentos teóricos que possam servir de critério
para estudos aplicados à conservação biológica.
Linha de pesquisa: Interação Formiga-Planta
Estuda as interações que formigas podem realizar com plantas, tais como: herbivoria, dispersão de
sementes e mutualismo defensivo. Tem como objetivo entender o papel das formigas no valor adaptativo
de plantas.
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Linha de pesquisa: Ciclagem de Nutrientes e Papel Ecológico da Formação de Formigueiros
Estuda o papel de formigueiros na ciclagem de nutrientes do solo bem como o efeito da formação dos
montes de terra sobre a comunidade biológica ao redor do ninho.

Profa. Ma. Tharcilla Nascimento da Silva Macena

(3 vagas)

Linha de pesquisa: Diversidade Microbiana Funcional e Prospecção de Utilidades
Investigação da diversidade taxonômica e funcional de fungos e bactérias associados a hospedeiros
diversos. Prospeccão de funções microbianas úteis em agricultura, saúde e indústria.
Linha de pesquisa: Bioinformática e Genômica
Caracterização de sequências e estruturas de proteínas de interesse biotecnológico por meio de
ferramentas de predição e análises.
Linha de pesquisa: Saúde, Genética e Meio Ambiente
Temas relacionados à saúde, desde doenças genéticas, ambientais até problemas que envolvam saúde
pública e/ou coletiva.

Profa. Dra. Liziane Martins
Profa. Ma. Édila Dalmaso Coswosk

(3 vagas)
(3 vagas)

Linha de pesquisa: Promoção e Educação em Saúde
Desenvolve estudos e intervenções em Educação em Saúde na perspectiva de práticas e políticas em
saúde para a comunidade. Contempla a análise da relação epistemológica entre saúde e meio ambiente,
na tentativa de entender os processos de saúde e de adoecimento. Propõem práticas educativas que
promovem a saúde e contribuem para a melhoria da qualidade de vida, nos contextos da educação e da
promoção da saúde.
Linha de pesquisa: CTSA e Questões Sociocientíficas no Ensino de Biociências e Biodiversidade
Estuda o desenvolvimento e implementação de práticas educativas a partir da abordagem CTSA
(Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente) no Ensino de Biociências e Biodiversidade, visando à
compreensão das implicações das ações humanas sobre a saúde e ambiente e seus impactos na
qualidade de vida da sociedade.

Profa. Ma. Ana Odália Viera Sena

(4 vagas)

Linha de pesquisa: Gestão Ambiental e Sustentabilidade
Estuda a Sustentabilidade em três dimensões: ambiental, social e econômica. Reflete a prática
profissional sobre iniciativas sustentáveis em organizações públicas e da sociedade civil. Gerenciamento
ambiental. Gestão da sustentabilidade em demandas e condicionantes que definem as relações de
responsabilidade ambiental entre sociedade civil, organizações públicas e privadas.
Linha de pesquisa: Educação Ambiental
Estuda a Educação Ambiental e Cidadania. Percepção da realidade ambiental. A relação Educação
Ambiental – Qualidade de Vida. Integração Escola-Meio Ambiente-Comunidade. Reflete sobre o papel
da Educação Ambiental na criação de novos saberes e novas realidades socioambientais. Estuda
diversas práticas de uso do ambiente, refletindo sobre a necessidade de construir uma sociedade
sustentável. Discute sobre os percursos históricos das culturas e na contemporaneidade mediatizados
pelos processos da Educação Ambiental. Propõe a elaboração de projetos de pesquisas
interdisciplinares, a partir de problemas socioambientais concretos visando criar novos conhecimentos.

Profa. Ma. Juzenilda Gomes Figuerêdo

(2 vagas)

Linha de pesquisa: Proteção Ambiental e Gestão de Recursos
Estuda a sustentabilidade da biodiversidade marinha no âmbito social e econômico. Refletindo a Zona
Costeira e Marinha do Extremo Sul da Bahia por ser uma das principais áreas de tráfego de riquezas do
País. Apresentando uma intensa atividade de comércio e transportes, além de sofrer alto impacto
ambiental causado pela exploração da pesca industrial atingindo assim várias comunidades.

12

Prof. Dr. Jorge Luiz Fortuna

(3 vagas)

Linha de Pesquisa: Biodiversidade Neotropical de Microrganismos Ambientais
Observação, descrição, identificação, classificação, diversidade, caracterização e descrição de
microrganismos ambientais neotropicais: sistemática, taxonomia e ecologia.
Linha de Pesquisa: Alterações Ambientais e Saúde
Estudos sobre problemas de saúde decorrentes de alterações ambientais naturais ou antrópicas.
Linha de Pesquisa: Atividade Antimicrobiana de Extratos de Plantas e Fungos Neotropicais
Avaliação da atividade antibacteriana e antifúngica de extratos isolados a partir de plantas e fungos
utilizando teste de difusão e microdiluição.

Prof. Me. Welber Costa Pina

(3 vagas)

Linha de pesquisa: Diversidade de Apidae
Averigua processos que podem explicar os padrões de diversidade de abelhas em resposta aos
impactos ambientais e/ou características naturais de ambientes conservados e/ou alterados, e ainda em
ambientes agrícolas.
Linha de pesquisa: Interação Inseto-Planta
Analisa as interações existentes entre insetos (abelhas) com plantas, tais como: visitação floral,
polinização, coleta de recursos e adaptações morfológicas.
Linha de pesquisa: Comportamento e Estrutura Genética de Populações de Insetos
Estuda o papel do comportamento nas interações inter e intraespecífica, tais como: defesa,
acasalamento, forrageio, etc. Além disso, relaciona o estudo com comportamento e com a estrutura
genética envolvida na população alvo.
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ANEXO IV – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PRÉ-PROJETO (PP)

1. QUANTO À FORMA E CONTEÚDO DO PRÉ-PROJETO
O PRÉ-PROJETO deverá seguir o modelo disponível no ANEXO II.
Não serão avaliados os PRÉ-PROJETOS que estiverem fora do padrão solicitado,
conforme o ANEXO II.
A elaboração do PRÉ-PROJETO deverá atender às seguintes normas:
I – Quanto à forma.
a) Apresentado em papel sulfite tamanho A4; margens com 2,0 cm; arquivo Word;
fonte ARIAL, espaço entre linhas SIMPLES; alinhamento justificado; DUAS laudas.
b) BAIXE O MODELO NO SITE DE INSCRIÇÃO.
II – Quanto ao conteúdo.
a) O(A) candidato(a) deverá preencher por completo o modelo do PRÉ-PROJETO:
Nome; Título; Introdução; Justificativa; Objetivos; Metodologia; Referências; Área de
Conhecimento; Linha de Pesquisa; Possível Orientador(a).
b) O PRÉ-PROJETO deve estar inserido em uma das ÁREAS DE CONHECIMENTO.
c) O(A) candidato deverá especificar a LINHA DE PESQUISA e indicar um(a) possível
professor(a) orientador(a) do PRÉ-PROJETO.
2. QUANTO AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PRÉ-PROJETO
A Comissão de Seleção avaliadora observará os seguintes critérios para avaliação do
PRÉ-PROJETO:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Título

PONTUAÇÃO
Nota
Nota
Máxima
Obtida
1,0
.......

Introdução

2,0

.......

Justificativa

2,0

.......

Objetivos

2,0

.......

Metodologia

2,0

.......

Referências

1,0

.......

TOTAL

10,0

.......
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ANEXO V – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA ORAL (EO)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Razões do ingresso no curso

PONTUAÇÃO
Nota
Nota
Máxima
Obtida
2,0
.......

Disponibilidade e compromisso

2,0

.......

Adequação das respostas às perguntas

1,0

.......

Postura

1,0

.......

Descrever suscintamente o Pré-Projeto em 10 minutos

2,0

.......

Clareza e objetividade

2,0

.......

TOTAL

10,0

.......

15

ANEXO VI – BAREMA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO

I. FORMAÇÃO ACADÊMICA E TÍTULO
ESPECIALIZAÇÃO
Área da seleção
Área correlata
GRADUAÇÃO
Área da seleção
Área correlata
APERFEIÇOAMENTO
Monitoria de Ensino na área da seleção
Monitoria de Ensino em área correlata
Iniciação Científica na área da seleção
Iniciação Científica em área correlata
Iniciação à Docência (PIBID) na área da
seleção
Iniciação à Docência (PIBID) em área
correlata
Bolsista de Projeto de Extensão
Universitária
Organização de Eventos Acadêmicos

Máximos
de títulos a
considerar

Pontuação
atribuída
por título

Pontuação
máxima

01
01

4,0
3,0

4,0
3,0

Máximos
de títulos a
considerar

Pontuação
atribuída
por título

Pontuação
máxima

01
01

10,0
5,0

10,0
5,0

Máximos
de títulos a
considerar

Pontuação
atribuída
por título

Pontuação
máxima

02
02
02
02

3,0
2,0
3,0
2,0

6,0
4,0
6,0
4,0

02

1,5

3,0

01

1,0

1,0

02

1,0

2,0

02

1,0
SUBTOTAL

2,0
50,0

II. PRODUÇÃO CIENTÍFICA
PRODUÇÕES
Artigo completo publicado em periódico
Capítulo de livro publicado
Resumo Expandido publicado em
congresso na área
Resumo Expandido publicado em
congresso na área correlata
Resumo Expandido publicado em
congresso em outra área
Resumo apresentado em congresso na
área
Resumo apresentado em congresso em
área correlata
Resumo apresentado em congresso em
outra área

Máximos
de títulos a
considerar

Pontuação
atribuída
por título

Pontuação
máxima

02
02

3,0
2,0

6,0
4,0

02

1,5

3,0

02

1,0

2,0

02

0,5

1,0

02

1,0

2,0

02

0,5

1,0

01

1,0

1,0

SUBTOTAL

20,0
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III. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS
Eventos Científicos (Congressos,
Simpósios, Encontros) com carga
horária mínima de 8 h, na condição de
PARTICIPANTE
Na área da seleção
Em área correlata
Em outra área
Eventos Científicos (Congressos,
Simpósios, Encontros) com carga
horária mínima de 8 h, na condição de
COMISSÃO ORGANIZADORA
Na área da seleção
Em área correlata
Em outra área

Máximos
de títulos a
considerar

Pontuação
atribuída
por título

Pontuação
máxima

03
02
01

1,0
1,0
0,5

3,0
2,0
0,5

Máximos
de títulos a
considerar

Pontuação
atribuída
por título

Pontuação
máxima

02
02
01

1,0
1,0
0,5
SUBTOTAL

2,0
2,0
0,5
10,0

IV. ATUAÇÃO PROFISSIONAL E ENSINO
Atuação como Profissional (no mínimo
3 meses)

Máximos
de títulos a
considerar

Pontuação
atribuída
por título

Pontuação
máxima

Na área da seleção
Em área correlata
Em outra área
Atuação como docente no Ensino
Fundamental e/ou Médio (no mínimo 3
meses)
Na área da seleção
Em área correlata
Em outra área

01
01
01

5,0
4,0
1,0

5,0
4,0
1,0

Máximos
de títulos a
considerar

Pontuação
atribuída
por título

Pontuação
máxima

01
01
01

5,0
4,0
1,0
SUBTOTAL

5,0
4,0
1,0
20,0

RESULTADO DA PONTUAÇÃO OBTIDA
I. FORMAÇÃO ACADÊMICA E TÍTULO
II. PRODUÇÃO CIENTÍFICA
III. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS
IV. ATUAÇÃO PROFISSIONAL E ENSINO
PONTUAÇÃO MÁXIMA A SER ATINGIDA
NOTA FINAL

Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
TOTAL

50,0
20,0
10,0
20,0
100,0

TOTAL / 10

...........

