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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16 - Rodovia Ilhéus/Itabuna
Tel.: Reitoria (073) 680-5001/5002/5003/5015/5017 - FAX: (073) 689-1126 
CEP: 45650-000 - Ilhéus-Bahia-Brasil
e-mail: reitoria@uesc.br

EDITAL UESC Nº	165	
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
 SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS PARA AS DISCIPLINAS OPTATIVAS DO CURSO DE MESTRADO EM CULTURA & TURISMO OFERECIDAS NO 1º SEMESTRE DE 2002
 A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso das suas atribuições, torna público que se encontram abertas as inscrições para a seleção de alunos especiais para as disciplinas do Curso de Mestrado em Cultura & Turismo,  circunscritas às seguintes normas:
1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente Edital, objetiva o preenchimento de vagas para alunos especiais nas disciplinas relacionadas no quadro abaixo, a serem oferecidas no 1º semestre de 2002. Podem candidatar-se profissionais que sejam portadores de diploma de Curso de graduação plena.
2. DAS INSCRIÇÕES: As inscrições poderão ser feitas diretamente pelo candidato ou por procuração e somente serão efetivadas quando a documentação exigida for recebida completa e de uma só vez. Os documentos recebidos não serão devolvidos aos candidatos em nenhuma hipótese.
Período
De 04 a 08 de fevereiro de 2002
Horário
Das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 16:00 horas
Local
Protocolo Geral da UESC – Pavilhão Adonias Filho – andar térreo
Documentação

> Requerimento 
> Fotocópia do diploma de nível superior ou certificado de conclusão de curso de graduação plena, reconhecido.
> Fotocópia do histórico escolar
> Curriculum Vitae
> Fotocópia da Carteira de Identidade, do Título de Eleitor e do CPF
> Justificativa do interesse em cursar a(s) disciplina(s) pretendida(s) (máximo de 10 linhas - fonte arial 12)
3. DA SELEÇÃO:
A seleção será efetivada pela análise do Curriculum vitae (peso 4), histórico escolar (peso 4) e justificativa do interesse do candidato (peso 2), considerando o número das vagas oferecidas por disciplina.
A cada candidato será atribuída uma nota correspondente à media ponderada dos pontos obtidos em cada parâmetro considerado. A média mínima exigida para aprovação é 7.0 (sete). Os candidatos aprovados serão selecionados por ordem decrescente das médias obtidas, respeitando-se o número máximo de vagas estabelecido por disciplina. Na hipótese de empate será classificado o candidato que obtiver maior nota no histórico escolar.
O resultado será divulgado até 25/02/2002. 
4. DA MATRÍCULA:
Data
Dias 04 e 05 de março de 2002
Horário
Das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 16:00 horas
Local
Secretaria de Pós-Graduação – SEPOG – Torre Administrativa – 10 andar
Taxa única
R$ 60.00 (sessenta reais), recolhida à conta UESC-PROPP n0 13.876-2, BRADESCO - Ag. 3522-0, Itabuna, ou na Tesouraria da UESC, somente após a divulgação do resultado do processo de seleção e caso o solicitante seja selecionado. A taxa estipulada dará direito à participação do interessado em, no máximo, três disciplinas, referentes ao primeiro semestre de 2002.

6. RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS COM VAGAS DISPONÍVEIS PARA ALUNOS ESPECIAIS – 1º SEMESTRE – 2002 - Período a ser divulgado oportunamente. 
DISCIPLINAS 
CH
VAGAS
Formação histórica dos espaços regionais
45
5
Modernidade: memória e identidade
45
5
Estratégia competitiva
45
5
Gestão operacional de serviços – Turismo/Hotelaria
45
5

        Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade,  em 07 de dezembro de 2001
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