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EDITAL UESC Nº 24/2019 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS PARA DISCIPLINAS DO PROGRAMA DE PÓS- 
GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA DE 
MICRORGANISMOS 

 
A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, no uso das suas atribuições, 
torna pública a abertura das inscrições para a seleção de alunos especiais para disciplina 
do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Biologia e Biotecnologia de 
Microrganismos. 
A modalidade de ingresso como aluno especial permite ao profissional, portador de 
diploma de curso superior, cursar até três disciplinas de pós-graduação (considerando-se 
também para esta soma as disciplinas cursadas em semestres anteriores), visando 
aprofundar conhecimentos específicos, observada a existência de vaga e o cumprimento 
das exigências constantes neste edital e nas Resoluções CONSU 01/2018, CONSEPE 
087/2014, 46 e 48/2016, nas informações descritas na página do PPGBBM e nas 
seguintes normas: 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. A seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente Edital, objetiva o preenchimento 
de vagas para alunos especiais, conforme relação de disciplinas e vagas apresentadas no 
item 2. 
1.2. Podem candidatar-se os profissionais que sejam portadores de diploma de curso de 
graduação plena nas áreas afins do programa. 
1.3. Os concluintes dos cursos de graduação podem-se inscrever desde que a data de 
colação de grau seja anterior ao período de matrícula nas disciplinas escolhidas. 
1.4. Só haverá matrícula de aluno especial em disciplina que tenha aluno regular 
matriculado, e o número total de alunos não ultrapasse 30. 

 
2. DAS VAGAS OFERECIDAS 

A oferta de vagas para aluno especial seguirá quadro abaixo: 
Código Nome da Disciplina Docente C.H. Vagas 

CIB135 Microbiologia Ambiental João Dias /Eduardo Gross 60 5 

CIB253 Morfologia e Fisiologia de 
Microrganismos 

Rachel Rezende 
60 5 

CIB681 Virologia II Luciana D. de Carvalho 30 5 

CIB714 Imunomodulação Celular Jane L. dos Santos 60 5 

CIB258 Genética de Microrganismos 
Procariotos 

Eric L. S. Marques 
60 5 

CIB682 Planejamento de 
Experimentos e Otimização de 
Bioprocessos 

Elizama Aguiar 
45 5 

CIB681 T. E.II: Vivências na Aplicação 
de Bioinformática à Imunologia 

Jaime Henique Amorim 
30 5 

CIB675 Prática em Microbiologia Ana Paula T. Uetanabaro 60 5 
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3. DAS INSCRIÇÕES 

Período De 27 a 28/02/2019 . 

Local 

Online. Para concorrer às vagas deve-se enviar um e-mail para o 
endereço pgbbm@uesc.br com a seguinte descrição no assunto: 
Aluno especial 2019.1. O candidato deverá especificar, em formulário 
de inscrição, as disciplinas que pretende cursar. 

Documentação 

Ficha de inscrição contendo nome(s) da(s) disciplina(s) e justificativas do 
candidato para cursá-las, cujo formulário está disponível na página do 
programa http://ppgbbm.uesc.br/  

Cópia digitalizada do Curriculo lattes atualizado 

 

4. DA SELEÇÃO 
4.1. A seleção será realizada pela coordenação do curso, com base na justificativa escrita 
do interesse do candidato em campo específico do formulário, considerando o número de 
vagas disponíveis em cada disciplina. 
4.2. O número de vagas poderá ser ampliado caso o docente responsável pela disciplina 
ofertada atenda as exigencias do item 1.4. 
4.3. A inscrição em duas ou três disciplinas não implica, necessariamente, na aprovação 
do candidato em todas elas, visto que a classificação será feita independentemente para 
cada uma das disciplinas. 

 
5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

O resultado do processo de seleção para disciplinas oferecidas no primeiro semestre será 
divulgado a partir do dia 07/03/2019 e estará disponível na página do programa 
http://ppgbbm.uesc.br/. 
 

6. DA MATRÍCULA 

6.1 Documentação a ser apresentada no ato de matrícula: 

Documentação  Formulário de inscrição anteriormente enviado por e-mail em via 
impressa e com assinatura original; 

 Ficha de matrícula de aluno especial (disponível no site do 
programa), acompanhada de declaração, ambas devidamente 
preenchidas e assinadas; 

 Fotocópias autenticadas do CPF, RG e certidão de quitação 
eleitoral (para brasileiros); 

 Fotocópia autenticada da página de identificação do passaporte 
(para estrangeiros) 

 Fotocópia autenticada do diploma de curso de graduação plena 
e reconhecido ou certificado de conclusão ou de concluinte de 
curso de graduação plena e reconhecido; 

 Fotocópia autenticada do histórico acadêmico da graduação. 

 Documento militar (para homens) 

 Cópia do seguro saúde (estrangeiros) 
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6.2 A matrícula dos candidatos selecionados para a/as disciplina(s) deverá ocorrer 
presencialmente no dia 11/03/2019 das 08h00min às 12h00min na Secretaria do 
PPGBBM – Pavilhão Max de Menezes, 1º andar, acompanhada da documentação 
constante no item 5.1. 
6.3 Os candidatos selecioandos para a/as disciplina(s) deverão apresentar a 
documentação requerida no item 5.1 à secretaria, presencialmente ou via Carta 
Registrada ou SEDEX (enviar comprovante de postagem para o e-mail 
ppgbbm@uesc.br) até o dia 08/03 /2019. 
6.4 A ausência de apresentação da documentação  para  matrícula  ou o não- 
comparecimento incorrerá na perda da vaga. 

 
7. DO RECURSO 
Após a divulgação dos resultados do processo seletivo, caso o candidato se julgue 
insatisfeito, poderá interpor recurso no prazo máximo de um dia útil a contar da 
publicação. 

 

8. OUTRAS DISPOSIÇÕES 
Esclarecimentos acerca do conteúdo deste Edital podem ser obtidos por e-mail: 
ppgbbm@uesc.br 

 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 19 de fevereiro de 2019. 

 
 

ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO 
REITORA 
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