
EDITAL PPGBBM UESC 01/2021 

 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA A SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS PARA 
DISCIPLINAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA 

DE MICRORGANISMOS (PPGBBM) - STRICTO SENSU 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biologia e Biotecnologia de 
Microrganismos da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, no uso das suas 
atribuições, torna pública a abertura das inscrições para a seleção de alunos especiais 
nas disciplinas ofertadas pelo Programa para o primeiro semestre de 2021. 

A modalidade de ingresso como aluno especial permite ao profissional, portador de 
diploma de curso superior, cursar disciplinas de pós-graduação visando aprofundar 
conhecimentos específicos, observando a existência de vaga, o limite de três (3) 
disciplinas do currículo do curso e o cumprimento das exigências constantes neste 
edital e nos regimentos específicos do Programa. 

As inscrições estão circunscritas às seguintes normas: 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. A seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente Edital, objetiva o 
preenchimento de vagas para alunos especiais, referentes às disciplinas apresentadas 
no Anexo I. As disciplinas ofertadas serão ministradas remotamente (on-line) pelas 
professoras do PPGBBM no primeiro semestre de 2021, nos módulos I e II, cujos 
períodos são, respectivamente, 15/03 a 14/05/21e 17/05 a 21/07/21, conforme o 
horário disposto no Anexo II. 

1.2. Podem candidatar-se os profissionais portadores de diploma de curso de 
graduação plena nas áreas afins do Programa. 

1.3. Os concluintes dos cursos de graduação podem se inscrever desde que a data de 
colação de grau seja anterior ao período de matrícula. 

1.4. A inscrição é feita diretamente pelos interessados, via email, enviando toda a 
documentação autenticada digitalizada constante no item 2 abaixo para o email da 
secretaria do Programa:  ppgbbm@uesc.br. 

1.5. Será permitida a inscrição do candidato em, no máximo, 3 (três) das disciplinas 
constantes do Anexo I, na condição de aluno especial. 

 



2. DAS INSCRIÇÕES 

 

Período De 18 a 26/02/2021  

Envio da documentação Os documentos devidamente digitalizados deverão ser enviados 
para o e-mail do Programa: ppgbbm@uesc.br  

Documentação   Ficha de inscrição (Anexo IV) preenchida, assinada e 
digitalizada contendo nome da(s) disciplina(s) e justificativa do 
candidato para cursá-la(s). 

 Fotocópia do diploma de curso de graduação plena 
autenticada e digitalizada ou certificado de conclusão de curso de 
graduação autenticado e digitalizado. 

 Fotocópia autenticada e digitalizada do histórico acadêmico 
do curso de graduação plena. 

 Curriculum vitae atualizado, no formato Lattes, impresso 
diretamente do site do CNPq na internet. 

 Fotocópias autenticadas e digitalizadas da Carteira de 
Identidade, do CPF e do Título de Eleitor. 

 

 

3 DA SELEÇÃO 

3.1. A seleção será realizada pela Coordenação do PPGBBM, com base na análise do 
Curriculum vitae (peso 2), de acordo com barema constante no Anexo III, histórico 
escolar (peso 5) e justificativa escrita do interesse do candidato (peso 3), considerando 
o número de vagas disponíveis para cada disciplina (Anexo I). 

3.2. A cada candidato será atribuída uma nota correspondente à média ponderada dos 
pontos obtidos em cada parâmetro considerado, sendo exigida uma média mínima de 
7,0 (sete) para aprovação. 

3.3. Os candidatos aprovados serão selecionados por ordem decrescente das médias 
obtidas, respeitando-se o número máximo de vagas disponível na disciplina. 

3.4. Na hipótese de empate, será classificado o candidato que obtiver a maior nota no 
Curriculum vitae; prevalecendo o empate, será classificado o candidato que apresentar 
a maior nota no histórico escolar. 

 



4 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO  

4.1. O resultado do processo de seleção para a disciplina oferecida será divulgado a 
partir do dia 03 de março de 2021 na página do Programa disponível em: 
http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/microbiologia/index.php?item=
conteudo_selecao.php 

 

 
5. DA MATRÍCULA  
 
5.1 A matrícula deverá ocorrer na data e horário indicado no quadro abaixo: 
Data 09 de março de 2021  
Horário De 08h00 a 15h00  

Local A ficha de matrícula deverá ser enviada para o e-mail do Programa: 
ppgbbm@uesc.br  

 
 
 
6. DO RECURSO  
Após a divulgação dos resultados do processo seletivo, caso o candidato se julgue 
insatisfeito, poderá interpor recurso no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.  
 
 
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 15 de fevereiro de 2021.  
 
 
 
Eduardo Gross 

Coordenador 
  

http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/microbiologia/index.php?item=conteudo_selecao.php
http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/microbiologia/index.php?item=conteudo_selecao.php


ANEXO I 

 
VAGAS DISPONÍVEIS PARA ALUNOS ESPECIAIS EM DISCIPLINAS 

 

Programa de Pós-Graduação em Biologia e Biotecnologia de Microrganismos – PPGBBM 

 

 

 
 

  

CÓDIGO DISCIPLINA CH PROFESSORA PERÍODO VAGAS 

CIB 683 Tópicos Especiais V: Biossegurança em Saúde 60 h 
Carla Romano e Luciana 

Debortoli 
1º MÓDULO 5 

CIB 387 Microbiologia Geral 90 h 
Rachel Rezende e Ana 

Paula Uetanabaro 
1º MÓDULO 2 

CIB 258 
Tópicos Especiais IV: Planejamento Experimental e 
Otimização de Bioprocessos 

60 h Elizama Aguiar 2º MÓDULO 2 

CIB 683 Tópicos Especiais V: Imunomodulação Celular 60 h Jane Lima dos Santos 2º MÓDULO 5 

CIB 683 Tópicos Especiais V: Virologia I 60 h 
Luciana Debortoli de 

Carvalho 
2º MÓDULO 5 



 

ANEXO II 

 
HORÁRIO DAS DISCIPLINAS DO PPGBBM 

1º SEMESTRE DE 2021 

 

 

1º Módulo (15/03/21 a 07/05/21) 

 TURNO 

HORÁRIO 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

MANHÃ 

(08h00 a 12h00) 

Microbiologia 

Geral 

 Microbiologia 

Geral 

  

TARDE 

(13h30 à 17h00) 

Biossegurança 

em saúde 

  Biossegurança 

em saúde  

 Microbiologia 

Geral 

 

 

 

2º Módulo (17/05/21 a 09/07/21) 

TURNO 

HORÁRIO 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

MANHÃ 

(08h00 a 12h00) 

Planej. 

Experimentos 

Otimiz. Biop. 

Imunomodulacão 

celular 

Planej. 

Experimentos 

Otimiz. Biop. 

  

TARDE 

(13h30 à 17h00) 

Virologia I  Imunomodulacão 

celular 

Virologia I    

  



ANEXO III 

Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC 

Programa de Pós Graduação em Biologia e Biotecnologia de Microrganismos – PPBBM 

 

 

BAREMA PARA ANÁLISE DO CURRÍCULO 

 

Nome do candidato: Pontuação 

1. Bolsista de iniciação científica, estágio em pesquisa, apoio técnico, 

iniciação científica voluntária (1 ponto por ano)  

2. Monitoria na graduação, tutoria presencial ou no ensino à distância, 

estágio profissional não-curricular (0,5 ponto por semestre com carga 

horária de pelo menos 20 h / semana) 
 

3. Curso de Pós-Graduação na área ou em área correlata (1 ponto para 

especialização, 2 pontos para mestrado e 3 para doutorado)  

4. Artigo científico, livro ou capítulo de livro na área ou área correlata, 

publicado ou aceito para publicação (1 ponto por produção)  

5. Resumo ou resumo expandido publicado ou apresentado em eventos 

científicos na área ou área correlata (0,1 ponto por produção)  

TOTAL 
 

 
  



 
ANEXO IV – Ficha de inscrição 

 

 

Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC 

Programa de Pós-Graduação em Biologia e Biotecnologia de Microrganismos – PPGBBM 

 

Venho requerer, ao Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biologia e 

Biotecnologia de Microrganismos, minha inscrição como Aluno Especial no 1º 

semestre de 2021 na(s) disciplina(s) abaixo indicada(s). 

Nome Completo: 

RG:  Data de emissão  Org. Emissor/UF:  

CPF:  Data de nascimento: Naturalidade: 

Nacionalidade: Estado Civil: Sexo: 

Título de eleitor:  Seção: Zona: 

Endereço residencial: 

Bairro: Cidade:  UF: CEP: 

Telefone (DDD):  E-mail:  

Título Eleitoral: Seção e Zona: 

Possui vínculo empregatício ou encontra-se 

vinculado à Programa de Pós-Graduação de 

outra IES? 

                          (   ) sim         (   ) não 

Empresa ou Instituição: 

 

Endereço profissional: 

Bairro: Cidade:  UF: CEP: 

Departamento / seção:  Cargo / função: 

Curso de graduação: 

Instituição: UF:  País: Ano de conclusão 



 
Disciplina(s) na(s) qual(is) deseja se inscrever (máximo de tês):  
 
Disciplina (s):  
 

 

Justificativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local:  Data:    /      /  

Assinatura do candidato:  

 


