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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 N0 059
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
SELEÇÃO  DE  ESTUDANTES  PARA  A  TURMA  DE  2006   DO  PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMAS AQUÁTICOS TROPICAIS – NÍVEL MESTRADO ACADÊMICO


A Reitora em exercício da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso das suas atribuições, torna público que se encontram abertas as inscrições para a seleção de estudantes para o Programa de Pós-Graduação em Sistemas Aquáticos Tropicais, circunscritas às seguintes normas:

1.	DAS DISPOSIÇÔES PRELIMINARES

A seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente Edital, objetiva o preenchimento, de até 15 (quinze) vagas do curso acima citado, nas linhas de pesquisa abaixo indicadas. Podem candidatar-se profissionais portadores de diploma ou concluintes (no corrente semestre letivo) de curso de graduação plena em Ciências Biológicas, Ecologia, Química, Oceanografia, Geografia e áreas afins.

2.	DAS INSCRIÇÕES:

Período
De 03 de outubro de 2005 a 6 de janeiro de 2006
Horário
Das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 15:30 horas 
Local
Protocolo Geral da UESC – Pavilhão Adonias Filho – térreo
Rod. Ilhéus - Itabuna km 16, Ilhéus – BA, CEP 45650-000
Taxa
R$ 60,00 (sessenta reais), recolhidos à Conta Corrente UESC nº 26830-5, BRADESCO, Agência 3567-0, com a identificação obrigatória do depositante e da atividade.
Documentação 

Apresentar os seguintes documentos:
·	formulário de inscrição preenchido;
·	duas fotografias 3 X 4 recentes;
·	fotocópia do diploma de graduação plena, ou certidão ou certificado de conclusão ou de concluinte (no corrente semestre letivo) de curso de graduação plena (autenticada), emitido pela Secretaria Geral de Cursos. Para as duas últimas situações, o candidato, uma vez aprovado, deverá apresentar cópia autenticada do Diploma no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da matrícula, sob pena de ser desligado do programa;
·	fotocópia do histórico escolar (autenticada);
·	Curriculum Vitae comprovado no formato LATTES (CNPq) em modelo completo e gravado junto ao CNPq [1];
·	fotocópia da Carteira de Identidade, do Título de Eleitor e do CPF;
·	fotocópia da certidão de casamento, quando cabível;
·	prova de que está em dia com o serviço eleitoral (no caso de candidato estrangeiro, apresentar os exigidos pela legislação específica; no caso de estudantes do sexo masculino, incluir também a prova de estar em dia com as obrigações militares).
·	carta de aceite assinada por um orientador credenciado no Curso, obtida mediante contato prévio com o mesmo. 
·	pré-proposta de projeto de pesquisa (máximo dez laudas), elaborada em conjunto com o professor orientador, enquadrada em uma das linhas de pesquisa (Ecologia de Comunidades e Ecossistemas Aquáticos Tropicais ou Manejo de Recursos Naturais, Diagnóstico e Remediação de Impactos ambientais), a qual será analisada no decorrer da entrevista com a comissão de seleção;
·	documento comprobatório de proficiência em língua portuguesa (apenas para candidatos estrangeiros de língua não portuguesa);
·	comprovante do pagamento da taxa de inscrição.

Ø	O não atendimento de qualquer dos requisitos, a qualquer momento em que for constatado, inviabilizará a continuidade da participação do candidato no processo de seleção.
Ø	As inscrições poderão ser feitas diretamente pelo candidato, por procurador com procuração registrada em cartório ou pelo serviço de encomendas (SEDEX ou similar), com data máxima de postagem 6.01.2006 e encaminhadas ao Protocolo Geral - Universidade Estadual de Santa Cruz , Rodovia Ilhéus/Itabuna, km 16, CP 110, Salobrinho, 45.650-000 – Ilhéus, BA. A inscrição somente será efetivada quando a documentação exigida for recebida completa e de uma só vez.
Ø	 A taxa de inscrição não será devolvida em nenhuma hipótese. Os documentos dos alunos não aprovados no processo de seleção ficarão a disposição, para serem retirados, no Protocolo Geral da UESC, no período de 06.03 a 07.04.2006, após o qual serão incinerados.

[1]  Informações sobre o sistema Lattes podem ser encontradas  no endereço http://www.cnpq.br . Sugerimos a instalação do formulário no seu computador através dos arquivos encontrados no endereço: http://lattes.cnpq.br/curriculo/sistemas.jsp?tipo=2&sgl=CUR&query=download

3.	DA SELEÇÃO: O processo de seleção constará das seguintes etapas:

Etapa I
De 1 a 4.02.2006
Análise de Curriculum Vitae          PESO 3 (classificatória)
Dia 13.02.2006
Divulgação do resultado da etapa I


Etapa II
Dia 6.02.2006 das 09:00 às 13:00 horas, na UESC, sala 115, Pavilhão Novo do Curso de  Direito, 1º andar
Prova escrita (eliminatória, nota mínima 5,0) - PESO 4
Dia 7.02.2006
Divulgação do resultado da Etapa II

Etapa III
Dia 08.02.2006, das 09:00 às 12:00 horas, na UESC, sala 115, Pavilhão Novo do Direito, 1º andar
Prova de língua inglesa - compreensão de texto na área, permitindo-se o uso de dicionário que deverá ser trazido pelo próprio candidato (classificatória, nota mínima de aprovação 5,0) - [2]
Dia 9.02.2006
Divulgação do resultado da Etapa III

Etapa IV
De 9 a 11.02.2006, na UESC, sala 115, Pavilhão Novo do Direito, 1º andar
Entrevista - PESO 3
Dia 13.02.2006
Divulgação do resultado final da seleção

Ø	A cada candidato será atribuída uma nota correspondente à media ponderada dos pontos obtidos nos parâmetros considerados. 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. Os casos de empate serão decididos pela nota obtida na prova de língua inglesa e, persistindo o empate, pela nota obtida na prova escrita. 

[2] Caso o aluno seja aprovado neste exame, mas com nota inferior a 7,0 (sete), ele deverá submeter-se a novo exame em data a ser estabelecida pela coordenação do Programa. Não obtendo proficiência em língua inglesa, nessa segunda oportunidade, o aluno será automaticamente desligado do curso.

4.	DOS RECURSOS:

Período
Dias 14 e 15 de fevereiro de 2006
Horário
Das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 15:30 horas 
Local
Protocolo Geral  –  Pavilhão Adonias Filho  – térreo
Obs:
Sobre a entrevista não cabe recurso



5.	DA MATRÍCULA:

Período
De 20 a 22 de fevereiro de 2006
Horário
Das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 15:30 horas 
Local
Secretaria de Pós-Graduação  –  SEPOG  –  Torre  Administrativa  – 10 andar
Documentos
-	Cópia autenticada do diploma de graduação ou certidão de conclusão do curso. No caso de certidão esta deverá ser substituída pela cópia do diploma, no prazo de 60(sessenta) dias, como condição imprescindível para a obtenção do título de Mestre.
-	Ficha de matrícula devidamente preenchida e assinada.
Taxa
R$ 60,00 (sessenta reais), recolhidos à Conta Corrente UESC nº 26830-5 BRADESCO, Agência 3567-0, com a identificação obrigatória do depositante e da atividade. 

6.	DO INÍCIO DAS AULAS:

Ø	As aulas serão iniciadas no dia 3 de abril de 2006, às 09:00 horas.

Informações adicionais, bibliografia sugerida, número de vagas por orientador, orientadores disponíveis, formato do pré-projeto, formulário de inscrição, etc., podem ser encontrados na página  http://www.uesc.br/cursos/pos_grad/mest/sat


Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade,  de  agosto de 2005.




LOURICE HAGE SALUME LESSA
REITORA EM EXERCÍCIO

