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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
EDITAL UESC Nº 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA - EECM

O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, torna público que se encontram abertas as inscrições para o Curso de ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (EECM), circunscritas às seguintes normas:
1. CLIENTELA, DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA, VAGAS E INSCRIÇÃO  
DA CLIENTELA
Podem candidatar-se profissionais portadores de diploma de graduação ou de certidão de conclusão de Curso plena em Matemática, Física, Química ou Biologia.
b) DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
a)	formulário de inscrição preenchido (disponível no final deste edital bem como no link:
http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/especializacao/eecm/index.php ANEXO I;
b)	cópia autenticada do diploma de graduação (reconhecido), ou da certidão de conclusão de curso, acompanhado do Histórico Escolar completo;
c)	Curriculum Vitae – formato Lattes, impresso a partir da base online e comprovado (http://www.cnpq.br);
d)	02 fotos 3 x 4, recentes; 
e)	fotocópia da carteira de identidade, do CPF e do título de eleitor;
f)	fotocópia da certidão de nascimento ou casamento (caso títulos e documentos estejam com o nome de solteira e a portadora for casada);
g)	carta de apresentação, que deve conter além das razões pelas quais o candidato optou fazer este curso, um breve relato da sua história pessoal/acadêmico/ profissional, com no máximo uma (01) lauda;
h)	comprovante do exercício de magistério atual nas disciplinas de Matemática, Ciências, Física, Química ou Biologia (caso se aplique).

Observação: O candidato não aprovado no processo seletivo terá até o dia 28/05/2010 para retirar, no Protocolo Geral da UESC, os seus documentos. Ao prescrever o prazo, estes serão incinerados.

	c) DAS VAGAS

A seleção objetiva o preenchimento de 40 (quarenta) vagas do presnte Curso. As demandas internas são estabelecidas pela RESOLUÇÃO CONSU 08/2007, conforme disposição a seguir: 
“Art. 92 -Todos os Cursos de Pós-Graduação da UESC deverão abrir vagas para atender a demanda interna, denominada de Vaga Institucional no percentual mínimo 10% (dez por cento) sobre as vagas oferecidas para cada curso.
Parágrafo Único – Só poderão candidatar-se à Vaga Institucional os docentes e demais funcionários do quadro efetivo da UESC.
Caso as vagas disponibilizadas para a demanda interna da UESC não sejam preenchidas, parcialmente ou em sua totalidade, poderão ser aproveitadas por candidatos que se encontrem em ordem de classificação.” 

DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições poderão ser feitas diretamente pelo candidato ou por procuração registrada em cartório bem como pelo serviço de encomendas (SEDEX), com data máxima de postagem até o dia 26 de março de 2010. A documentação via postal deve ser encaminhada à Universidade Estadual de Santa Cruz/ Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas (DCET), CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA, Rodovia Ilhéus/Itabuna, km 16, CEP 45.662-900, Salobrinho, Ilhéus/BA, aos cuidados do Prof. Afonso Henriques. 

A inscrição somente será efetivada quando a documentação exigida for encaminhada completa e de uma só vez. Se, no ato de homologação da inscrição, faltar algum documento, como exigido, essa será automaticamente inviabilizada.

 Período – De 02 a 31 de março de 2010 
 Horários – Das 8h00 às 21h00
 Local – Protocolo Geral da UESC, Pavilhão Adonias Filho, térreo, ou por via postal endereçada a Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC/ Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas (DCET), Rodovia Ilhéus/Itabuna, km 16, CEP 45.662-EM ENSINO DE CIￊNCIAS000, C.P:110 Salobrinho, Ilhéus/BA, aos cuidados do Prof. Afonso Henriques.


2. SELEÇÃO 

O Processo seletivo constará de duas etapas, sendo todas de caráter eliminatório, conforme discriminação abaixo:

Etapa I – Corresponde a análise da carta de apresentação, histórico escolar e o Curriculum vitae, formato Lattes, devidamente comprovado. PESO 60% 
 
Etapa II – Constará de entrevista dos candidatos selecionados na etapa I. PESO 40%.

Na hipótese de desistência de algum candidato, serão convocados os classificados na “lista de excedentes”. Ambas etapas serão realizadas no Pavilhão Jorge Amado, 1º andar. As salas serão designadas na ocasião pela Coordenação do Curso do EECM, segundo cronograma a seguir:

2.1- A partir do dia 14 de abril de 2010 será divulgada, na página da UESC e no mural do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, a lista de selecionados na primeira etapa, com horário e data da entrevista da segunda etapa. 
2.2- Dia 14 de maio de 2010, resultado final, a partir das 9h00, via Internet, www.uesc.br.

	A cada candidato será atribuída uma nota final correspondente à média ponderada dos pontos obtidos nas etapas I e II, conforme os pesos acima designados. A média mínima exigida para aprovação é 7,0 (sete).


	A classificação final será publicada em ordem decrescente das médias obtidas pelos candidatos, respeitando-se o número máximo de vagas estabelecidas. Na hipótese de empate, será classificado o candidato que obtiver maior nota na primeira etapa e, na persistência, será favorecido o candidato com maior idade.


	As vagas disponíveis à demanda institucional da UESC serão disputadas pelos candidatos que se encontrarem nestas condições, e a classificação ocorrerá, em separado, quando da publicação dos resultados finais.


3. MATRÍCULA

3.1 Período – Dias 05 e 06 de julho de 2010
3.2 Horário –  Das 8h00  às 12h00 e das 13h30 às 15h30.
3.3 Local – Secretaria de Pós-Graduação – SEPOG, Torre Administrativa, 1º andar. 

4 VALOR DO CURSO

	O Curso é inteiramente grátis para o aluno.

5. FORMATAÇÃO DO CURSO

O curso contará com o total de 630 horas, divididas em treze disciplinas; 
O curso está dividido em três módulos, com a seguinte previsão de cronograma:
Módulo I: julho e dezembro de 2010;
	Módulo II: janeiro e fevereiro de 2011;
Módulo III: julho e dezembro de 2011.
	A estrutura do curso (disciplinas, corpo docente, linhas principais, etc.) encontra-se disponível na página: http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/especializacao/eecm/index.php. 


6. RECURSO

Após a divulgação dos resultados de primeira etapa do processo seletivo, os candidatos terão o prazo máximo de um (01) dia útil para interpor recurso. Para a segunda etapa não caberá a interposição de recurso.

7. INÍCIO DAS AULAS:

7.1 Data: Dia 12 de julho de 2010
7.2 Horário e Local: Informações no Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas (DCET). Tel: 73-3680-5106. Outras informações no site da UESC através do link:
http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/especializacao/eecm/index.php

OBSERVAÇÃO: A UESC reserva-se o direito de não oferecer o curso se o número de candidatos selecionados for inferior a 10 (dez). 


Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 26 de fevereiro de 2010. 




ANTONIO JOAQUIM BASTOS DA SILVA
REITOR 

















ANEXO I FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
Curso de Especialização em ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (EECM)
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – TURMA 2010
Venho por meio deste requerer ao Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz, a minha inscrição para o processo seletivo do Curso de Especialização em ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA
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:
Nome do Pai:

Nome da Mãe:
Endereço Residencial:

Bairro:

Cidade:
UF:
CEP:
Cx. Postal
Telefone(s): DDD

E-mail:
Fax:
Pessoa para contato urgente / fone:

Possui Vínculo Empregatício?
Empresa / Instituição:



SIM


NÃO




Endereço Profissional:

Telefone(s): DDD
Nome da Instituição/Empresa:

Departamento/Seção/Divisão:

Rua/Av., Nº, Edif., apto Nº:

Cidade:

Bairro:

UF:
Cargo/Função:

Tempo de Serviço:
E-mail:


Curso de Graduação (Área):

Instituição:
UF:
País:
Ano de Conclusão:


              , ______ de _____________________ de 2010.

_____________________________________________________________
Nome e Assinatura do Candidato


Homologação da Inscrição


APROVADA


REPROVADA



Ilhéus, ______ de _____________________ de 2010.

_____________________________________________________________________
Assinatura do Coordenador do Curso/ Membro da Comissão do Processo Seletivo













