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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, km 16 - Rodovia Ilhéus/Itabuna
Tel.: Reitoria (073) 3680-5011/5002/5003/5015/5017 - FAX: (073) 3689-1126
CEP: 45662-000 - Ilhéus-Bahia-Brasil
e-mail – reitoria@uesc.br
EDITAL UESC Nº 003 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS PARA AS DISCIPLINAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR OFERECIDAS NO 1º SEMESTRE DE 2007.

A Reitora em exercício da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, no uso das suas atribuições, torna público que se encontram abertas às inscrições para a seleção de alunos especiais para as disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular, Mestrado Acadêmico, circunscritas às seguintes normas:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

A seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente Edital, objetiva o preenchimento de vagas para alunos especiais distribuídas, conforme Anexo Único, nas disciplinas do curso acima citado, a serem oferecidas no 1o semestre de 2007. Podem candidatar-se os profissionais que sejam portadores de diploma ou concluintes (no segundo semestre de 2006) de curso de graduação plena em área de conhecimento afim e, ou correlata e que tenham interesse consolidado em questões relacionadas às áreas de Genética e Biologia Molecular. 

DAS INSCRIÇÕES (*)
Período
De EM GENTICA E BIOLOGIA18 a 30 de janeiro de 2007
Horário
Das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 15:30
Local
Protocolo Geral da UESC - Pavilhão Adonias Filho – andar térreo
Documentação

·	requerimento Escolar;
·	fotocópia do diploma de curso de graduação plena e reconhecido, ou certidão, ou certificado de conclusão, ou de concluinte (no 2° semestre de 2004) de curso de graduação plena e reconhecido;
·	fotocópia do histórico escolar;
·	Curriculum Vitae formato LATTES – CNPq;
·	fotocópia da Carteira de Identidade, do Título de Eleitor e do CPF;
·	justificativa do interesse em cursar a(s) disciplinas pretendida(s) (máximo de 10 linhas - fonte arial 12).
(*) As inscrições poderão ser feitas diretamente pelos interessados ou por procuração, e somente será efetivada quando a documentação for recebida completa e de uma só vez. 

A documentação dos candidatos não-selecionados, entregue na inscrição, estará disponível para devolução na Secretaria do Mestrado (Sala 3009, térreo do Pavilhão Jorge Amado), a partir do dia 10 de fevereiro de 2007, por trinta dias. Após este período, será dado o devido fim a tais documentos. Cada candidato poderá requerer inscrição em, no máximo, 3 (três) disciplinas.


DA SELEÇÃO

A seleção será efetivada pela análise do Curriculum Vitae (peso 4), histórico escolar (peso 3) e justificativa escrita do interesse do candidato (peso 3), considerando o número de vagas oferecidas por disciplina. A entrega de documentação INCOMPLETA ou em formato diferente do requerido implicará na desclassificação automática do candidato.

A cada candidato será atribuída uma nota correspondente à média 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 a maior nota no Curriculum Vitae. A inscrição em duas ou mais disciplinas não implica, necessariamente, na aprovação do candidato em todas elas, visto que a classificação é feita independentemente para cada uma das disciplinas. 

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

O resultado do processo de seleção será divulgado em 02 de fevereiro de 2007 na página do programa: http://www.uesc.br/cursos/pos_grad/mest/genetica/index.htm    

DA MATRÍCULA

Data
De 05 e 09 de fevereiro de 2007
Horário
Das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 15:30
Local
Secretaria de Pós-Graduação - SEPOG – Torre Administrativa - 1o andar
Taxa única
R$ 60.00 (sessenta) reais (**) – Bradesco

Observações
 (**) A taxa única de matrícula será recolhida à conta UESC PROPP n0 26.830-5 BRADESCO – Ag. 3567-0, somente após a divulgação do resultado do processo de seleção e caso o interessado seja selecionado. A taxa estipulada é única e independente do número de disciplinas (máximo três) em que o candidato foi selecionado.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 17 de fevereiro de 2007.



ANTONIO JOAQUIM BARROS DA SILVA
REITOR




ANEXO ÚNICO DO EDITAL UESC Nº 003

RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS COM VAGAS DISPONÍVEIS PARA ALUNOS ESPECIAIS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENTICA E BIOLOGIAEM GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR, MESTRADO ACADÊMICO

1O SEMESTRE – 2007

Nome da Disciplina
Docentes Responsáveis
C/H
Período
Vagas
1º Módulo
CIB 028 – Genética Molecular
Prof. Leandro Lopes Loguercio
60
05/03 até 27/04/2007
02
CIB131-Tópicos Especiais I - Anotações de Genomas
Prof. Julio Cézar de Matos Cascardo
30
05/03 até 27/04/2007
10
CIB135 – Microbiologia Ambiental
Profª. Rachel Passos Rezende
60
05/03 até 27/04/2007
04
CIB 024 – Estresse Ambiente em Plantas
Prof. Alex-Alan Furtado de Almeida
60
05/03 até 27/04/2007
02
CIB 136- Biossegurança
Profª. Cristina Pungartnik
30
05/03 até 27/04/2007
02
CIB 011- Estatística Aplicada à Genética
Prof. Sérgio Oliveira/Enio Jelihovschi
60
05/03 até 27/04/2007
00
2° Módulo
CIB 088 – Mapeamento Molecular de Genes
Prof. Ronan Xavier Correa
60
07/05 até 29/06/2007
03
CIB 084 – Cultura de Células e Tecidos Vegetais
Prof. Márcio Gilberto Costa
60
07/05 até 29/06/2007
02
CIB 033 – Métodos de Melhoramento de Plantas
Prof. Dário Ahnert
60
07/05 até 29/06/2007
03
CIB 087- Genômica & Expressão Gênica
Prof. Julio Cezar de Matos Cascardo
60
07/05 até 29/06/2007
04
CIB 137- Biotecnologia de Fungos
Prof. Martin Brendel
60
07/05 até 29/06/2007
05
CIB 005 Citogenética 
Profª. Margarete Magalhães 
60
07/05 até 29/06/2007
01


O QUE DIZ O REGIMENTO QUANTO AO ALUNO ESPECIAL

NO REGIMENTO INTERNO DO PPGGBM – RESOLUÇÃO CONSEPE N° 59/2006.

Art. 19 – A critério do Colegiado, e independente do processo seletivo regular, poderão ser matriculados em disciplinas alunos portadores de diploma de graduação na condição de aluno especial, com direito a creditação curricular.

§ 1º - A matrícula como aluno especial será autorizada pelo Colegiado, mediante requerimento do interessado encaminhado ao Coordenador, em que constem as disciplinas para as quais solicita matrícula e a exposição de motivos para subseqüente autorização pelo professor responsável.

§ 2º - As inscrições e matrículas para alunos especiais obedecerão ao calendário aprovado pelo CONSEPE.

$ 3º - No caso de haver número maior de candidatos do que vagas, deverá haver processo seletivo com base no currículo, no histórico e nas justificativas do interessado, por meio de uma comissão de três professores indicados pela Coordenação do Colegiado.

Art. 20– É vedada a matrícula do aluno em disciplina no último semestre hábil para integralização e defesa de Dissertação ou Tese, exceto em casos excepcionais, em que se comprove, pela Coordenação, que a disciplina será concluída antes do prazo máximo para a defesa.

NO REGULAMENTO GERAL DA PÓS-GRADUAÇÃO NA UESC – RESOLUÇÃO CONSU N° 06/99, alterada pela RESOLUÇÃO CONSU N° 03/2000 (anexo)

Art. 46 – A Universidade poderá aceitar alunos com interesse de cursar disciplinas na Pós-Graduação, cujas inscrições ocorrerão em período específico do calendário de Pós-Graduação e com a devida divulgação, em que constem nome das disciplinas a serem oferecidas, número de vagas e processo seletivo.

Art. 47 – O candidato deverá especificar, no formulário de inscrição, as disciplinas que pretende cursar, observando-se um máximo de três do currículo do curso.

Art. 48 – O pedido de admissão será julgado pelo Colegiado de Curso, que determinará as condições para o ingresso do candidato.

Art. 49 – A admissão do aluno especial terá validade para o semestre letivo para o qual foi selecionado.

Parágrafo único – A permanência na condição de aluno especial dependerá dação de, no mínimo 75 % (setenta e cinco por cento) de freqüência por disciplina.

