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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16 – Rodovia Ilhéus/Itabuna
Tel: Reitoria (73) 3680-5003/5017/5311/5002 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-000 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR – NÍVEIS MESTRADO E DOUTORADO ACADÊMICOS
1. DAS VAGAS E REQUISITOS DOS CANDIDATOS
1.1. A seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente Edital, objetiva o preenchimento de até 20 vagas para mestrado e 12 vagas para o doutorado.
a) Serão oferecidas duas vagas institucionais para o Mestrado Acadêmico (MSc) e uma para o Doutorado (DSc), abertas a docentes e funcionários do quadro efetivo da UESC.
1.2. Podem candidatar-se ao MSc os profissionais portadores de diploma, ou de certidão de conclusão, ou que sejam concluintes (até fevereiro de 2011) de cursos de graduação de duração plena e reconhecidos pelo MEC, os quais devem ser emitidos pelos órgãos competentes das instituições de ensino.
1.3. Podem candidatar-se ao DSc os profissionais que atendam ao disposto no item 1.2 e que tenham diploma de MSc, ou certificado de defesa de dissertação, ou declaração de agendamento de defesa de dissertação até fevereiro de 2011, emitidos pelos órgãos competentes da instituição de origem, em programas de pós-graduação reconhecidos pela CAPES.
1.4. Os diplomas, certificados ou declarações deverão ser de cursos pertencentes à área de ciências biológicas ou a áreas de conhecimento consideradas afins às ciências biológicas, observadas as áreas de concentração e linhas de pesquisa descritas na página do PPGGBM na Internet.
2. DAS INSCRIÇÕES: 
2.1 Documentação específica

Período
De 01/09/2010 a 03/11/2010.
Documentos organizados em um envelope e sem encadernação


Relação de documentos:
MSc
DSc

	1. Cópia do diploma de MSc, ou certificado de defesa da dissertação, ou declaração de previsão de defesa de dissertação, emitido por órgão oficial da instituição de origem.
Não

Sim

	2. Cópia do histórico escolar de MSc, página de rosto, índice e resumo da dissertação.

Não
Sim

	3. No caso de solicitação pelo candidato ao DSc de dispensa da prova escrita, anexar cópia na íntegra de um artigo publicado nos últimos dois anos ou comprovadamente aceito para publicação em revista Qualis nas categorias A1, A2, B1, B2, B3 ou B4, na área de Ciências Biológicas I da CAPES (Anexo I).

Não
Sim

Documentos devidamente preenchidos com base em formulários disponíveis na página do PPGGBM na Internet
	4. Ficha de inscrição (Anexo II).

Sim
Sim

	5. Declaração do candidato de estar ciente das exigências de dedicação às atividades do PPGGBM.

Sim
Sim

	6. Plano de trabalho de pesquisa para dissertação de MSc, contendo o resumo do projeto proposto pelo candidato.

Sim
Não

	7. Plano de trabalho de pesquisa para o DSc, acompanhado do projeto de pesquisa proposto na íntegra para ser desenvolvido no DSc, em duas vias impressas, acompanhadas de uma cópia digital em CD, DVD ou disquete.

Não
Sim

	8. Uma carta de referência emitida por docente do PPGGBM da UESC, informando se o plano de trabalho proposto pelo aluno é aderente a alguma linha de pesquisa do programa.

Sim
Sim
Cada cópia histórico escolar de MSc, necessita ser autenticada; esse documento será utilizado posteriormente para a matrícula dos que forem classificados .Para a comprovação do Curriculum vitae, use a primeira página de artigo científico e a folha de rosto de livro.
	Ao concluir o preparo dos documentos, observe se atendeu plenamente os itens acima citados.

a) As inscrições pelo SEDEX somente serão efetivadas quando a documentação exigida for recebida completa e de uma só vez, com data máxima de postagem até 30/10/2010.
 
2.2. A Comissão de Seleção do PPGGBM analisará a documentação apresentada na inscrição e decidirá sobre o deferimento dos pedidos de inscrição, sendo o resultado divulgado na página do PPGGBM na Internet pelo menos 10 dias antes do início da prova escrita.
c) O candidato que se julgar insatisfeito com o resultado poderá encaminhar recurso à Comissão, no prazo máximo de quatro dias contados a partir da data de divulgação. 
3. DA SELEÇÃO:
3.1. O processo de seleção para o mestrado e doutorado será realizado por uma comissão de seleção, composta nos termos do Regimento do PPGGBM, e constará de análise de Curriculum vitae e histórico escolar, avaliação de conhecimento, avaliação de habilidade de leitura em língua inglesa e, apenas para o doutorado, defesa do projeto de pesquisa.
3.2. A Etapa I será realizada pelos membros da comissão de seleção, no período de 09 a 19/11/2010, e consiste da análise do Curriculum vitae e Histórico Escolar (MSc e DSc) e da análise e deliberação sobre o pedido de dispensa da prova escrita (exclusiva para os candidatos ao DSc que fizeram este pedido no ato da inscrição).
3.3. Para a análise do Curriculum vitae e Histórico Escolar serão considerados os seguintes critérios e procedimentos: 
a) A comissão de seleção deverá atribuir nota nesta etapa levando em consideração a distribuição de 30% dos pontos relativos ao histórico escolar de graduação (para os candidatos ao MSc) ou de MSc (para os candidatos ao DSc), 50% dos pontos relativos aos itens que comprovam experiência anterior em pesquisa científica, e 20% dos pontos aos demais itens do currículo, de acordo com o Barema de julgamento do Curriculum vitae (Anexo III).
b) O resultado da análise de currículo será divulgado na página do PPGGBM na Internet e no mural localizado ao lado da sala de aula do Programa, pelo menos 10 dias antes do início da prova escrita.
c) Os candidatos ao DSc e MSc que não alcançarem nota igual ou maior a cinco (5,0) na análise de Curriculum vitae e do histórico escolar, serão desclassificados do processo seletivo, sendo dispensados das demais etapas e avaliações.
3.4. Para a análise e deliberação sobre o pedido de dispensa da prova escrita para os candidatos ao DSc, serão considerados os seguintes critérios e procedimentos:
a) A comissão de seleção deverá atribuir nota referente a esta etapa do processo seletivo de acordo com cada um dos seguintes critérios: (i) posição da autoria, indicativa da contribuição do candidato ao artigo, (ii) enquadramento do artigo nas classes A1, A2, B1, B2, B3 ou B4 (Anexo I), e (iii) aderência do artigo à carreira profissional do candidato, tais como referir-se a dissertação de MSc ou iniciação científica ou estágio em pesquisa ou atividade como pesquisador e outra a critério da comissão de seleção (caso essa aderência não esteja claramente expressa no próprio artigo, cabe ao autor anexar documento adicional que comprove esta aderência).
b) A lista com os candidatos dispensados da prova escrita será divulgada na página do PPGGBM na Internet pelo menos 10 dias antes do início da prova escrita.
c) Os candidatos que não alcançarem nota igual ou maior a cinco (5,0) para a avaliação do artigo apresentado deverão realizar a prova de conhecimentos.
3.5. O candidato que se julgar insatisfeito com os resultados da Etapa I poderá encaminhar recurso à Comissão, no prazo máximo de 48 horas, a partir da divulgação dos mesmos na página do Programa na internet.
3.6. A análise técnica dos projetos de pesquisa dos candidatos ao DSc será realizada pela Comissão e por dois pareceristas ad hoc, com base na documentação apresentada pelo candidato no ato da inscrição.
a) A nota atribuída ao projeto será a média entre as três notas atribuídas pelos pareceristas ad hoc e pela comissão, sendo que pelo menos um dos pareceristas será externo à UESC.
3.7. A Etapa II consistirá na Prova Escrita de Conhecimentos em Genética e Biologia Molecular e na Prova Escrita de Inglês, as quais serão feitas pelos candidatos no dia 30/11/2010, com início às 8h00, sob a supervisão de membros da comissão de seleção ou de representantes da comissão devidamente credenciados, em Ilhéus (BA), na Sala de Aula PPGGBM no 3009, localizada no Campus da UESC, no Térreo do Pavilhão Jorge Amado.
	O candidato deverá comparecer ao local de prova no mínimo 15 min antes do horário de início das provas – 7h45 para a prova de conhecimento (início às 8h00) e 12h45 para a prova de inglês (início às 13h00).
	Após as 8:00h para a prova de conhecimento e as 13h00 para a prova de inglês, não será permitido o ingresso do candidato na sala de provas, sendo automaticamente excluído do processo seletivo o candidato atrasado em relação a estes horários especificados.
	O resultado da prova de conhecimentos é eliminatório no processo seletivo para todos os candidatos (MSc e DSc): aqueles que não alcançarem nota igual ou superior a sete (7,0) nesta prova serão desclassificados do processo seletivo.
	Todos os candidatos ao MSc e DSc farão a prova de inglês, exceto os candidatos oriundos de países de língua inglesa.
	A prova escrita de conhecimentos a ser feita pelos candidatos ao MSc consistirá de perguntas que permitam ao candidato demonstrar conhecimentos sobre Genética e Biologia Molecular, com base nos temas descritos no Anexo III.

A prova escrita de conhecimentos a ser feita pelos candidatos ao MSc incluirá 35 perguntas de múltipla escolha que corresponderão a 70% da nota da prova escrita, e uma questão dissertativa que corresponderá a 30% da prova escrita, sendo esta última escolhida pelo candidato entre as opções elaboradas pela comissão de seleção e apresentadas ao candidato no momento de início da prova escrita.
	A prova escrita de conhecimentos a ser feita pelos candidatos ao DSc consistirá de questões dissertativas sobre um artigo científico, as quais possibilitem ao candidato demonstrar que: analisou criticamente um artigo científico de genética e biologia molecular (este artigo será em língua inglesa, sendo permitida a utilização de dicionário); é capaz de explicar os aspectos teóricos de genética e de biologia molecular subjacentes ao tema desse artigo científico; tem habilidade de elaborar estratégias metodológicas para investigar hipóteses pertinentes ao tema desse artigo.
	O artigo científico aludido no item ‘g’ anterior será escolhido pelo aluno dentre uma lista de seis artigos propostos pela comissão de seleção, no momento de início da prova escrita, os quais deverão ter sido publicados recentemente em periódicos classificados nas classes descritas no Anexo I e referir-se de forma representativa às seis linhas de pesquisa do PPGGBM.
	A prova escrita de inglês a ser feita pelos candidatos ao MSc e DSc consistirá na análise e interpretação de um texto em inglês (um para MSc e outro para DSc), a partir de questões elaboradas sobre este texto que permitam ao candidato demonstrar que analisou-o e compreendeu-o criticamente (será permitida a utilização de dicionário).
	As provas serão corrigidas independentemente por dois professores, os quais não terão acesso ao nome do candidato autor da prova, e a comissão irá atribuir a nota como resultado da média dessas duas avaliações ou, no caso de avaliações muito discrepantes, poderá ser solicitada uma terceira correção, tomando-se as duas maiores notas para compor a média.
Além dos conhecimentos específicos, os candidatos ao MSc e DSc deverão demonstrar nas questões dissertativas a capacidade de se comunicarem em linguagem escrita de acordo com os padrões científicos em língua portuguesa.
3.8. A Etapa III consistirá na defesa do projeto pelos candidatos ao DSc, diante da comissão de seleção, no período de 01 a 03/12/2010, com início às 8h00, em Ilhéus (BA), na Sala de Aulas PPGGBM no 3009, localizada no Campus da UESC no Térreo do Pavilhão Jorge Amado, avaliada presencialmente pela Comissão.
a) O não comparecimento do candidato para a defesa do projeto nos horários estabelecidos pela Comissão de Seleção e no período indicado no item 3.8, implicará na sua desclassificação do processo.
b) Na defesa do projeto, o candidato ao DSc terá 20 minutos para apresentação oral do seu projeto e deverá, em seguida, demonstrar habilidade em responder perguntas sobre o projeto de pesquisa.
c) A nota da defesa do projeto deverá representar a conclusão da comissão de seleção quanto ao preparo do candidato para ingressar no PPGGBM bem como a aderência de seu projeto ou proposta de trabalho às linhas de pesquisa deste PPGGBM.
4. DA AVALIAÇÃO:
4.1. Para cada candidato será atribuída uma nota pela comissão de seleção, correspondente à média ponderada dos pontos obtidos em cada parâmetro considerado em cada uma das etapas, conforme os seguintes pesos:
Etapa
Faixa de nota
MSc
DSc
Curriculum vitae e histórico escolar
zero (0) a dez (10)
Peso 3
Peso 2
Projeto de DSc
zero (0) a dez (10)
-
Peso 2
Prova escrita de conhecimentos ou avaliação do artigo
zero (0) a dez (10)
Peso 5
Peso 2
Defesa do projeto
zero (0) a dez (10)
-
Peso 2
Prova de Inglês
zero (0) a dez (10)
Peso 2
Peso 2
4.2. Os candidatos serão selecionados por ordem decrescente das médias obtidas, respeitando-se os números máximos de vagas estabelecidos pelo Colegiado e a capacidade de orientação por linha de pesquisa.
a) Na hipótese de empate, será classificado o candidato que obtiver maior nota na prova escrita; persistindo o empate, será classificado o candidato que obtiver maior nota na análise de currículo e histórico escolar.
b) Os candidatos ao DSc que tiverem realizado a prova escrita e não tiverem atingido a média mínima não terão a avaliação da defesa do projeto convertida em nota para publicação, sendo apenas informada a nota da prova escrita.
d) Na hipótese de candidatos classificados em número superior ao de vagas por orientador ou linha de pesquisa principal, o Colegiado poderá remanejar candidatos para outro docente, preferencialmente na mesma linha de pesquisa ou na linha de pesquisa indicada pelo candidato como segunda opção, ouvida a Comissão de Seleção e os docentes envolvidos.
4.3. Os resultados completos, com os pontos obtidos em cada parâmetro e notas de cada candidato, conforme descrito nos itens 4.1 e 4.2 serão apresentados pela comissão de seleção ao Colegiado do PPGGBM em reunião específica para apreciação e homologação.
a) Os resultados completos homologados pelo Colegiado serão informados aos candidatos em lista afixada na porta da sala da coordenação do PPGGBM e divulgada na página do programa na Internet.
b) O candidato que se julgar insatisfeito com o resultado final divulgado acima poderá solicitar revisão da prova escrita e, ou encaminhar recurso à Comissão de Seleção, no prazo máximo de 48 horas, contadas a partir da divulgação dos resultados da seleção, sendo que não caberá recurso à avaliação da defesa do projeto.
c) Após a análise de eventuais recursos à Comissão de Seleção, a lista com os candidatos classificados no processo seletivo, em ordem decrescente baseada na nota final, será encaminhada pela Coordenação do PPGGBM à Reitoria para homologação e publicação.
b) O candidato a DSc aprovado no processo seletivo e que, no ato da inscrição, apresentou declaração de previsão de defesa de MSc, deverá apresentar certidão ou certificado de realização da defesa no ato da matrícula.
c) O candidato aprovado para o DSc que não apresentar o documento comprobatório de realização da defesa de sua dissertação de MSc no momento da matrícula, não poderá efetivá-la, perdendo automaticamente a vaga conquistada no processo seletivo, sem direito a recurso.
5.2. As aulas acontecerão na Sala de Aula do PPGGBM, no 3009, Térreo do Pavilhão Jorge Amado. 
 ANEXO I

Tabela 1. Tabela com critérios para classificação de periódicos a partir do respectivo fator de impacto no Qualis da área de Ciências Biológicas I da CAPES e nota padrão atribuída pelo Colegiado do PPGGBM aos periódicos Qualis A1 até B4 como referência para avaliar os artigos dos candidatos ao DSc que solicitam dispensa da prova escrita. 

Classes

A1
A2
B1
B2
B3
B4
Critérios
GBM
BOZ
GBM
BOZ
GBM
BOZ
GBM
BOZ
GBM
BOZ
GBM
BOZ
Fator de impacto
3,91
1,83
2,77
1,22
1,63
0,61
1,14
0,43
0,57
0,21
0,01
0,01
Outro critério
-
-
-
-
-
-
-
-
e indicadas
e indexadas pelo Scielo
Nota padrão
10
9,7
9,5
9,0
8,5
8,0
GBM = grupo de periódicos que publicam predominantemente trabalhos na área de genética e biologia molecular.
BOZ = grupo de periódicos que publicam predominantemente nas áreas de botânica, oceanografia e zoologia.
Nota padrão = nota obtida no artigo pelo candidato que for primeiro autor de um artigo comprovado como resultado de sua atividade direta, sendo que a nota final atribuída pela comissão levará em consideração os critérios constantes no item 3.3.a.
Revistas indicadas = nacionais [1) Acta Botanica Brasílica, 2) Brazilian Archives of Biology and Technology, 3) Brazilian Journal of Biology, 4) Brazilian Journal of Microbiology, 5) Brazilian Journal of Oceanography, 6) Brazilian Journal of Plant Physiology, 7) Genetics and Molecular Biology, 8) Genetics and Molecular Research, 9) Inheringia (Zoologia), 10) Pesquisa Agropecuária Brasileira, 11) Revista Brasileira de Botânica, 12) Rodriguesia]; e internacionais [13) Acta Oecologica, 14) Fisheries Research, 15) Hydrobiologia, 16) Journal of Arachnology, 17) Journal of Coastal Research, 8) Kew Bulletin, 19) Novon, 20) Scientia Marina, 21) Sociobiology, 22) Zootaxa].

 ANEXO II

 ANEXO III

Tabela 2. Barema com os critérios para julgamento do currículo e histórico escolar
Grupo (peso)
Descrição de atividades, certificadas pelo órgão competente da instituição de origem.
Limite
Pontos obtidos
Nota*
Histórico (3)
	Histórico escolar (disciplinas afins à genética e biologia molecular).

-


Atividades em pesquisa (5)
	Bolsista de iniciação científica e de apoio técnico (6 pontos por ano se carga horária de pelo menos 20h/semana); estágio em pesquisa, remunerado ou não, iniciação científica voluntária, com total de 60 a 360 horas (1 ponto a cada 60 horas ou 6 pontos por ano se carga horária de pelo menos 20h/semana).

livre



	Pesquisador na área de ciências biológicas (4 por ano e com pelo menos 20h/semana).

12



	Pesquisador em outra área de conhecimento (2 por ano e com pelo menos 20h/semana).

6



	Artigo científico ou capítulo de livro na área ou área correlata, publicados nos últimos cinco anos (Pontos por unidade de acordo com o Qualis para periódicos: 10; 9,7; 9,5; 9,0; 8,5; 8,0; 7,0; se A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, respectivamente; 5 pontos se publicado em outro tipo de periódico com corpo editorial; 9,0 pontos por unidade de capítulo de livro se possui corpo editorial; 4,0 pontos por unidade de capítulos de outros tipos de livros).

livre



	Resumos, resumos expandidos ou artigos apresentados ou publicados nos últimos cinco anos em congressos na área de ciências biológicas (2 pontos por unidade) ou áreas afins (1 ponto).

18


Outras atividades diversas (2)
	Atividades de extensão realizadas nos últimos cinco anos na área de ciências biológicas como minicursos, eventos, oficinas etc (1 ponto a cada soma de 30 horas de atividades como ouvinte ou organizador, e 1 ponto a cada soma de 10 horas de atividades como ministrante).

18



	Monitoria na graduação, tutoria presencial ou no ensino à distância, estágio profissional não-curricular e similares (2 pontos por semestre com carga horária de pelo menos 20h/semana).

12



	Docente de ensino superior (6 pontos por semestre com pelo menos 1 turma e 1 disciplina de 60h ou equivalente)

18



	Curso de Pós-Graduação lato sensu na área ou em área correlata (6 pontos por curso).

12



	Exercício profissional em outras atividades ou estágio profissional na área de ciências biológicas (2 pontos por ano).

12



	Atividade docente no ensino médio em ciências biológicas (4 pontos por ano).

12



	Desenvolvimento de Software, produtos ou processos, com patente registrada ou depositada (20 pontos por unidade).

livre


Totais
-
-


*Os pontos obtidos serão transformados pela comissão de seleção em nota de 0 a 10, atribuindo-se nota máxima ao candidato com maior pontuação em cada bloco de atividades, nota 7 ao candidato que a comissão julgar possuir experiência mínima suficiente para realizar estudos de pós-graduação nesta área e, aos demais candidatos as notas serão atribuídas comparativamente a esses dois padrões. 
 
ANEXO III

TEMAS E BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA DE CONHECIMENTOS


Temas:
1.	Mendelismo: os princípios da herança.
2.	Mutações gênicas, variações cromossômicas e reparo de DNA.
3.	Estrutura dos ácidos nucléicos, replicação, transcrição e tradução.
4.	Genética de microrganismos - conjugação, transformação e transdução.
5.	Estrutura e regulação da expressão gênica em procariotos e eucariotos.
6.	Ligação gênica, recombinação gênica e mapeamento genético.
7.	Princípios da herança genética quantitativa.
8.	A dinâmica dos genes nas populações e ação das forças evolutivas.
9.	Tecnologia do DNA recombinante e Organismos Geneticamente Modificados.
10.	Genômica estrutural e funcional.

Bibliografia recomendada:
ALBERTS, B.; BRAY, D.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K. & WATSON, J. D. (eds) [Tradução de: “Molecular Biology of the Cell”, por Amauri Braga Simonetti et al.]. Biologia molecular da célula. 4. ed., Porto Alegre: Artes Médicas Sul. 1463p. 2004.
FUTUYMA, D. Biologia evolutiva. Tradução de M. de Vivo. Ribeirão preto: Sociedade Brasileira de Genética e CNPq.   646p. 1992.
Griffiths, A.J.F.; WESSLER, S.; Lewontin, R.C.; Gelbarth, W.M.; Suzuki, D.T.; Miller, J.H. Introdução à Genética. [Trad. P.A. Motta] 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 794 p. [os que preferirem, pode utilizar a 9ª edição].
SNUSTAD, D. P. e SIMMONS, M. J. Fundamentos de Genética. 2a Ed. Trad. Paulo Armando Motta. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2001.
STRACHAN, T., READ, A.P. Genética Molecular humana. 2a ed. Porto Alegre: Artmed.(2002).
Zaha, A., Ferreira, H.B., Passaglia, L.M.P. Biologia Molecular Básica. 3ª ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 2003. 756 p.

