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EDITAL UESC Nº 01 
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O CURSO DE MESTRADO EM 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO AMBIENTE – 2017-2019 
 
A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso das suas 
atribuições, torna pública a abertura de inscrições para a seleção de candidatos ao 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO 
AMBIENTE – NÍVEL MESTRADO ACADÊMICO. 
 
1. DAS VAGAS E REQUISITOS DOS CANDIDATOS 

 

A seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente Edital, objetiva o preenchimento 
de 3 (três) vagas remanescentes do curso de Mestrado Acadêmico do Programa de 
Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente para ingresso no 
primeiro semestre de 2017. O Quadro 1 apresenta a distribuição das vagas por linha de 
pesquisa e orientadores. 
 
Quadro 1 - Distribuição das vagas por linhas de pesquisa e orientadores. 

Linhas de Pesquisa Docente 
Número de 

vagas 

LINHA 1 -  
ANÁLISE, PLANEJAMENTO E GESTÃO 
AMBIENTAL 
 

 
 

Daniela M. L. da Silva 
Raildo Mota de Jesus 

Roberto Michel 
Andrea da Silva Gomes 
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Podem candidatar-se profissionais portadores de diploma ou concluintes (até a data de 
matrícula) de curso de graduação plena em qualquer área do conhecimento e que 
tenham afinidade e interesse com a temática central do curso. 

 
2. DAS INSCRIÇÕES: 

 
Período 05 de Janeiro a 20 de Janeiro de 2017 
 

As inscrições poderão ser feitas diretamente no Protocolo Geral da UESC, das 08h00 
às 12h00 e das 13h30 às 16h00 pelo candidato, pelo seu procurador, ou pelo serviço 
dos correios, com data máxima de postagem até 20/01/2017, endereçadas ao 
Programa de Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, Protocolo Geral da 
UESC, Pavilhão Adonias Filho, Térreo, Rodovia Ilhéus-Itabuna, km 16, Ilhéus, BA, CEP 
45.662-900. 

A inscrição somente será efetivada quando a documentação exigida for recebida 
completa e de uma só vez. Caso sejam enviadas mais de uma inscrição, será 
considerada válida a última. 
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O não atendimento a qualquer dos requisitos desse edital e da regulamentação da 
UESC que o disciplina inviabilizará a continuidade da participação do candidato no 
processo de seleção. 

Informações adicionais, podem ser encontradas na home page do Programa 
(http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/mdrma/). 
 
 
3. DA DOCUMENTAÇÃO 

 

Apresentar os seguintes documentos, encadernados e na seguinte ordem*: 
1. Formulário de inscrição preenchido e assinado (Anexo I); 
2. Fotocópia de documento oficial com foto (carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, 
carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional) e CPF; passaporte para 
candidatos estrangeiros; 
3. Fotocópia do título eleitoral (para candidatos brasileiros); 
4. Fotocópia autenticada da certidão de casamento (caso os títulos e documentos estejam com o 
nome de solteiro(a) e o(a) portador(a) seja casado(a)  e tenha mudado o nome); 
5. Fotocópia do Diploma de graduação, certificado de colação de grau ou declaração de concluinte 
de curso de graduação até a data da matrícula dos ingressantes no curso; 
6.Fotocópia do histórico do curso de graduação; 
7. Proposta de pesquisa impressa, conforme modelo (Anexo II). 
8. Declaração e termo de compromisso do candidato de que concorda com as normas 
previstas neste edital, para o programa de interesse, conforme Anexo III. 
9. Curriculum vitae no formato Lattes completo (http://lattes.cnpq.br/), atualizado e cadastrado 
no banco de dados do CNPq em uma via, devidamente comprovado, restrito ao período de 
atuação dos últimos cinco anos. As fotocópias dos documentos que comprovem devidamente 
as informações contidas no Curriculum vitae deverão ser apresentadas na mesma ordem em 
que aparecem no Lattes  e ENCADERNADAS. 
* Caso o candidato tenha se inscrito no edital 204/2016 e não tenha retirado o material homologado é 

necessário apresentar somente a ficha de inscrição referente ao edital atual, esclarecendo por escrito 

que será utilizado o material depositado anteriormente. 

 

4. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

A Comissão de Seleção analisará a documentação apresentada e decidirá sobre a 
homologação dos pedidos de inscrição. O resultado será divulgado na página da UESC 
(www.uesc.br) até o dia 27/01/2017, sendo de inteira responsabilidade do candidato a 
obtenção desta informação.  

O candidato que se julgar insatisfeito com o resultado da homologação da inscrição no 
processo seletivo poderá encaminhar recurso (Anexo IV) à Comissão, no prazo 
máximo de dois dias úteis contados a partir da divulgação. 
 
5. DA SELEÇÃO:  

O processo de seleção constará das seguintes etapas: 
ETAPA 1 - Prova de conhecimentos (Etapa Eliminatória e classificatória - Peso 4) 

Data 03/02/2017 
Local Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, BA (Sala 3010, Térreo do 

Pavilhão Jorge Amado).  
Horário Das 8h00 as 12h00 
Observação Prova escrita de conhecimentos. O candidato deverá discorrer sobre 

http://www.uesc.br/
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questões formuladas a partir das referências indicadas, divulgados neste edital 
no anexo V. A avaliação levará em consideração o domínio do candidato sobre 
o tema, a consistência na argumentação e o correto uso da linguagem escrita. 
A prova será corrigida, sem identificação do candidato, por dois docentes do 
programa. Caso haja discrepância igual ou maior a 3/10 pontos entre as duas 
avaliações, a prova será submetida a um terceiro avaliador. Os avaliadores 
serão indicados pelo Colegiado do Curso. A nota a ser atribuída ao candidato 
será a média das duas notas mais próximas. Havendo eqüidistância entre as 
notas, a nota final da prova escrita será a média das três notas. Candidatos 
que obtiverem nota inferior a 7 (sete) nesta etapa serão eliminados. 

Resultado da 
1a Etapa 

10/02/2017 

 

 A prova de conhecimento específico será considerada como proficiência em língua 

portuguesa para os candidatos estrangeiros. 

ETAPA 2 - Prova de língua inglesa (Etapa Eliminatória e classificatória - Peso 1) 
Data 03/02/2017 
Local Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, BA (Sala 3010, Térreo do 

Pavilhão Jorge Amado.  
Horário Das 13:30hs as 17:00hs 
Observação Prova de língua inglesa: Interpretação, compreensão e análise de texto. É 

permitido o uso de dicionário pelo candidato. A nota mínima para aprovação é 
7,0*. 

Resultado da 2 

a Etapa 
10/02/2017 

*Será considerada prova de proficiência em língua inglesa um Atestado/Certificado de 
aprovação, com pontuação igual ou superior a 7,0 (sete), em exame de língua inglesa 
realizado por um Programa de Pós Graduação, ou Certificado de nível, no mínimo, 
intermediário, emitido por instituição de ensino de língua inglesa de reconhecida 
trajetória e com um prazo de até 05 (cinco) anos de antiguidade. A comprovação da 
proficiência deverá ser anexada junto à solicitação de dispensa no formulário do Anexo 
I. 
 
ETAPA 3 - Avaliação do Curriculum Lattes (Etapa Classificatória - Peso 2) 
Data 13 a 17/02/2017 
Local Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, BA (Sala 3010, Térreo do 

Pavilhão Jorge Amado). 
Observação Avaliação do Curriculum Lattes. Será realizada apenas pelos membros da 

comissão de seleção, com base na documentação apresentada. A 
PRESENÇA DO CANDIDATO É DISPENSADA. Esta etapa seguirá a análise 
dos itens constantes no ANEXO VI deste edital. 

 
ETAPA 4 –Entrevista e avaliação do Projeto de Pesquisa (Etapa Classificatória - Peso 3) 
Data De 13 a 17/02/2017 
Local Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, BA (Sala 3010, Térreo do 

Pavilhão Jorge Amado). 
Observação Avaliação do projeto de pesquisa: Será realizada pelos membros da 

comissão de seleção, com base na documentação apresentada. A 
PRESENÇA DO CANDIDATO É OBRIGATÓRIA. Esta etapa seguirá a análise 
pela aderência do projeto aos itens do ANEXO VII deste edital. 
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5. DA AVALIAÇÃO: 

A cada candidato será atribuída uma nota final, entre zero e dez, dada pela expressão 
(4*N1 + 1*N2 + 2*N3 + 3*N4)/10, em que: N1 é a nota obtida na Prova de 
Conhecimentos, N2 é a nota obtida na Prova de língua inglesa, N3 e a nota da 
avaliação do curriculum lattes e N4 é a nota obtida na análise do projeto de pesquisa e 
entrevista. 

Os candidatos aprovados serão selecionados por ordem decrescente das médias 
obtidas. Os casos de empate serão decididos pela nota obtida na análise da Prova de 
Conhecimentos, Prova de língua inglesa e da avaliação do curriculum lattes, nesta 
ordem. 

Caso haja um número de candidatos aprovados superior ao número de vagas 
disponibilizado pelo Programa, será publicada uma lista de excedentes. 

 
 
6. RESULTADO FINAL: 
O Resultado Final do Processo Seletivo será divulgado até o dia 23/02/2017. 
 
7.DA MATRÍCULA 

Os candidatos aprovados serão convocados de acordo com a disponibilidade de vaga 
do orientador indicado e ordem de classificação. Caso o aprovado não compareça para 
matricular-se, será convocado o seguinte na ordem de classificação. 

O candidato selecionado deverá efetuar matrícula no início de cada semestre, para 
garantia da continuidade dos seus estudos, segundo o calendário acadêmico da UESC, 
divulgado na página www.uesc.br. 

No ato da matrícula o candidato deverá apresentar o diploma ou certidão de conclusão 
de curso de graduação, neste último caso será de sua inteira responsabilidade 
apresentar à Secretaria de Pós-Graduação (SEPOG) cópia autenticada do seu diploma 
no prazo de 12 meses. 

Os candidatos diplomados no exterior deverão entregar cópia autenticada do diploma 
de graduação, assim como diploma revalidado por universidade brasileira ou 
comprovante da tramitação desse documento visando seu reconhecimento por 
instituição de ensino superior no Brasil. 

Candidatos estrangeiros deverão apresentar o visto de estudante ou comprovante de 
tramitação para obtenção do documento. 

 

Data Seguirá o calendário acadêmico da UESC aprovado pelo CONSEPE 

Horário De 08h00 as 12h00 e de 13h30 as 15h30 

Local Secretaria do Colegiado do Mestrado, Pavilhão Jorge Amado, Térreo, Sala 3012. 

Documento Ficha de matrícula devidamente preenchida e assinada 

As aulas serão iniciadas em data definida no Calendário Acadêmico da UESC. 
 
8. DO RECURSO: 

http://www.uesc.br/
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Após a divulgação do resultado do processo seletivo, caso o candidato se julgue 
prejudicado, poderá interpor recurso no prazo máximo de dois dias úteis, utilizando o 
formulário específico (Anexo IV). 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O não comparecimento do candidato, impreterivelmente no dia, horário e local 
estipulados inviabilizará a continuidade de sua participação no processo de seleção. 

O candidato deve acompanhar todas as etapas do processo de seleção pela página da 
UESC http://www.uesc.br  

Para a realização das provas é imprescindível a apresentação de documento oficial de 
identidade com fotografia. 

O resultado final do processo seletivo do Programa somente terá validade legal após 
homologação e publicação pela Reitoria. 

O candidato não aprovado terá até 30 (trinta) dias após a divulgação do resultado final, 
para retirar seus documentos na Secretaria do Programa. Ao prescrever o prazo, estes 
não estarão mais disponíveis. 

Os casos omissos serão definidos pelo Colegiado do Programa. 

 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 3 de janeiro de 2017 

 

 
 

ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO 
REITORA  

 

http://www.uesc.br/
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ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
Venho requerer a Coordenação do Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente da Universidade 
Estadual de Santa Cruz, minha inscrição para o processo de seleção para ingresso no curso de mestrado TURMA 
2017-2019. 
 

 
Linhas de Pesquisa/Orientador 

De acordo com o Quadro 1 do Edital, indique abaixo o orientador que você irá submeter o seu projeto. 
 
Provável Orientador: (_____________________________________________) 

 
 

Deseja ser eximido do exame de proficiência em língua inglesa? 
SIM (  )                     NÃO (  ) 
 
 

Informações Pessoais 

Nome Completo: 
 

RG: 
 

Data de emissão: Org. Emissor/UF: 

CIC/CPF: 
 

Data nascimento: Naturalidade: 

Nacionalidade: 
 

Estado Civil: Sexo: 

Passaporte: 
 

Título de Eleitor: 
 

Seção: Zona: 

Cônjuge: 
 

Filiação: 
Pai:  
Mãe: 

Endereço Residencial: 
 

Bairro: 
 

Cidade: UF: CEP: Cx. Postal 

Telefone(s): DDD E-mail: Fax: 

Pessoa para contato urgente (fone): 
 

Possui Vínculo Empregatício? _ SIM              _ NÃO 
 

Empresa / Instituição: 

Endereço Profissional: 
 

Telefone(s):  

Nome da Instituição/Empresa: 
 

 

Departamento/Seção/Divisão: 
 

 

Rua/Av., Nº, Edif., apto Nº: 
 

 

Cidade: 
 

Bairro: UF:  

Cargo/Função: 
 

Tempo de Serviço: e-mail: 

Situação funcional pretendida ou provável durante o curso:  
 (     ) Licenciado (     ) Afastado sem vencimentos (     ) Outros/Especificar ________________________ 

Concorre a vaga institucional?   
NÃO (   )   
SIM (   ) vaga institucional aberta a docentes e funcionários do quadro efetivo da UESC  

Bolsa:  
Pretende candidatar-se a Bolsa de estudos?  SIM (   )   NÃO (   ) 

Curso de Graduação: 
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Instituição: 
 

UF: País: Ano de Conclusão: 

 
, ______ de ____________ de 2017. 
 
 
_________________________________________ 
Nome e Assinatura do Candidato 
 

, ______ de ____________ de 2017. 
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ANEXO II - MODELO PARA APRESENTAÇÃO DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA: 

 
 

TÍTULO DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA 
(Máximo de 10 páginas) 

 
1. Introdução 
 
Breve contextualização da problemática em torno da qual deseja desenvolver a 
pesquisa. Definição do problema que deseja pesquisar. Descrição da relevância do 
problema a ser pesquisado, indicando possível aplicabilidade teórica ou prática dos 
resultados a serem obtidos. Fundamentação do problema a pesquisar, com base em 
estudos ou pesquisas relevantes já desenvolvidas sobre o assunto.  Fazer citações de 
acordo com a ABNT. 
 
2. Objetivos 
 
Objetivo geral – Descrição genérica do que será investigado. 
Objetivos específicos – Detalhamento dos aspectos a serem pesquisados. Não 
confundir objetivos de pesquisa com aplicação dos resultados da pesquisa. Os 
objetivos específicos devem indicar ações de investigação e representam um 
detalhamento do objetivo geral. 
 
3. Procedimentos Metodológicos 
Descrever as técnicas e materiais a serem utilizados para a obtenção e análise dos 
dados. 
 
3.1. Métodos de coleta 
3.2. Método de análise 
 
4. Referências 
Relacionar, de acordo com a ABNT, os trabalhos citados na elaboração do pré-projeto. 
 
5. Data, nome completo e assinatura do candidato. 
 
obs: Utilizar espaço 1,5 entre linhas e fonte arial  ou Times New Roman 12, em 
papel tamanho A4. 
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ANEXO III 

 
 

DECLARAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO 
 
 
Declaro, para os devidos fins, ter conhecimento de que: 
 
 

1. São condições para admissão no PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO AMBIENTE – NÍVEL MESTRADO 
ACADÊMICO: 

 
a) apresentar todos os documentos solicitados no ato da matrícula; 
 
b) ser diplomado em curso de graduação plena; 

 
c) demonstrar conhecimentos específicos e capacidade potencial de 

produção científica na área pretendida; 
 

2. O candidato que não efetivar sua matrícula na data prevista neste Edital perderá 
o direito à vaga que poderá ser preenchida por aquele imediatamente 
classificado; 

 
3. Esta inscrição será anulada irrevogavelmente caso as informações prestadas 

nesta ficha não possam ser comprovadas; 
 

4. Os candidatos aprovados na seleção deverão dispor de 40 horas semanais para 
dedicar-se aos estudos, considerando que o programa requer tempo integral de 
dedicação para seu desenvolvimento, tanto durante o período de aquisição de 
créditos em disciplinas, quanto de desenvolvimento da pesquisa de dissertação. 
Os candidatos aprovados, que tenham vínculo empregatício, deverão entregar, 
no ato da matrícula, documento expressando compromisso do empregador de 
liberar o estudante para atender adequadamente as aulas e demais atividades 
do curso. 

 
5. A aceitação pelo orientador ou a aprovação no exame de Seleção não implica 

na concessão automática de bolsa. 
 

 
                           ___________________, ______ de ______________ de 2017. 
 
 
                                   ___________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO IV 

 
 INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 
À Comissão do Processo Seletivo 2017-2017 do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO AMBIENTE – NÍVEL MESTRADO 
ACADÊMICO. 
 
NOME DO CANDITADO: _________________________________________________ 

ASSINATURA: __________________________________________________________ 

LOCAL: _________________________  DATA:________________________________ 

 
CONFORME JUSTIFICATIVO ABAIXO, SOLICITO REVISÃO DA ANÁLISE E DA 
AVALIAÇÃO:  
(     ) resultado da homologação das inscrições 
(     ) resultado final 
 
 

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO 
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ANEXO V 

 
BIBLIOGRAFIA E TEMAS PARA A PROVA ESCRITA 

 
 

Bibliografia sugerida para a prova escrita: 
 

BOTKIN, D.B & KELLER, E. A. (2011) Ciência Ambiental: terra, um planeta vivo. Ed 
LCT, 7a edição. 

CALIJURI, M. C.; CUNHA, D.G.F. (2013). Engenharia Ambiental: conceitos, 
tecnologia e gestão. Rio de Janeiro: Elsevier. 

LENZI, C.L. (2005) Sociologia ambiental: risco e sustentabilidade na modernidade. 
Edusc. 

PEREIRA, B. E.; DIEGUES, A. C. (2010). Conhecimento de populações tradicionais 
como possibilidade de conservação da natureza: uma reflexão sobre a 
perspectiva de etnoconservação. Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 22, p. 
37-50. 

SANTOS, R. F. (2004). Planejamento Ambiental Teoria e Prática. Editora Oficina de 
Textos 

TYLLER, M. G. (2007). Ciência Ambiental. Ed Cengage Learning. 
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ANEXO VI 

 
Barema para avaliação do Curriculum Lattes: 
 
Critérios Para Avaliação do Curriculum Lattes, comprovado Total 

Curso de Pós-Graduação lato sensu na área das ciências ambientais ou em área correlata (2 
pontos por curso, máximo de 4 pontos). 

 

Curso de Pós-Graduação lato sensu em outra área (1 ponto por curso, máximo de 1 ponto).  

Bolsa de iniciação científica, de iniciação à docência ou de extensão, nos últimos cinco anos (1 
ponto por semestre, máximo de 3 pontos) 

 

Participação em projeto de pesquisa nos últimos cinco anos (1 ponto por semestre, máximo de 
3 pontos) 

 

Participação em evento técnico científico regional, nos últimos cinco anos  (0,1 ponto cada, 
máximo de1 ponto) 

 

Participação em evento técnico científico nacional, nos últimos cinco anos  (1 ponto cada, 
máximo de 2 pontos) 

 

Participação em Curso com carga horária de mais de 40 horas (0,5 ponto cada, máximo de 1 
ponto) 

 

Participação como autor ou co-autor de trabalho publicado em anais de eventos científicos, nos 
últimos cinco anos (1 ponto cada, máximo de 3 pontos) 

 

Participação como autor ou co-autor de trabalho publicado em revista especializada ou capítulo 
de livro, nos últimos cinco anos (2 ponto cada, máximo de 6 pontos) 

 

Participação como autor ou co-autor na produção de material formativo/educativo, nos últimos 
cinco anos (1 ponto cada, máximo de 2 pontos) 

 

Atuação em instituição, empresa ou setor que atua na área ambiental nos últimos cinco anos (1 
ponto por semestre, máximo de 3 pontos) 

 

Participação em atividade docente em outra área, nos últimos cinco anos (0,5 ponto por cada 
60 horas, máximo de 1 ponto) 

 

Experiência Profissional, exceto atividade docente, nos últimos cinco anos (0,5 ponto por cada 
semestre, máximo de 1 ponto) 

 

Total  

obs: Pontuação máxima do Curriculum Lattes= 31 

 
 
Nota da Avaliação do Curriculum Lattes = [(Total de Pontos do barema obtido pelo candidato * 10) / 31]  
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ANEXO VII 

 
Descrição das Linhas de Pesquisa 

 
LINHA 1 - ANÁLISE, PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL 
 
Esta linha contempla pesquisas, estudos e diagnósticos que visam subsidiar o planejamento e a gestão de ambientes 
naturais e/ou antropizados, voltados para um padrão de desenvolvimento socioambiental mais sustentável, especialmente 
na região Sul da Bahia. 
 
Sub-linha 1.1:Análise do uso, gestão e qualidade ambiental de áreas urbanas, rurais e costeiras. Mapeamento 
Geoambiental. Riscos Naturais. 
 
Estudos e pesquisas envolvendo áreas urbanas, rurais e costeiras voltados para subsidiar no planejamento e na gestão 
ambiental, bem como, na formulação de estratégias e políticas de recuperação das áreas atingidas. Inclui-se nesta sub-
linha os estudos que contribuam para a compreensão da dinâmica dos fatores que interferem nos ciclos biogeoquímicos, 
na qualidade dos recursos hídricos, do ar, da biota e do solo, na hidrodinâmica costeira e efeitos derivados, tendo a bacia 
hidrográfica como unidade de análise, planejamento e formulação de estratégias e políticas de uso sustentável. Os 
seguintes instrumentos de Gestão Ambiental fazem parte desta sub-linha: Avaliação de Impactos Ambientais, 
Licenciamento Ambiental, Avaliação Tecnológica e Avaliação Ambiental Estratégica. 
 
Sub-linha 1.2: Economia dos recursos naturais, políticas públicas e meio ambiente. 
 
Estudos e pesquisas que subsidiem o planejamento e formulação de estratégias de uso sustentável dos recursos naturais 
em consonância com as necessidades humanas e a capacidade de resiliência dos recursos. 
 

 


