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EDITAL UESC Nº 050/2021 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA A TURMA 2021.2 DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – 
MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO.  
 

O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, torna público que as 
inscrições para seleção de candidatos ao curso de MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO do 
Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade (PPGECB) encontram-se 
abertas. As regras de inscrição seguem o disposto nas Resoluções CONSU 01/2018, CONSEPE 087/2014, 
nas informações descritas na página do PPGECB na Internet https://www.ecologiauesc.com/ e nas 
seguintes normas: 
 
1. DAS VAGAS E REQUISITOS DOS CANDIDATOS 

1.1. A seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente Edital, objetiva o preenchimento de até 01 vaga 
para o mestrado e de até 02 vagas para o doutorado no segundo semestre de 2021.  
1.2. A distribuição de orientação dos aprovados e classificados respeitará o limite de vagas por orientador 
informado no site do PPGECB. Na eventualidade da existência de candidatos aprovados que excedam o 
limite de vagas por orientador, a orientação pretendida poderá ser realocada para docente com vaga não 
ocupada no processo seletivo. A lista de docentes do PPGECB aptos a aceitar orientandos neste processo 
seletivo com respectivos números de vagas encontra-se divulgada na página do PPGECB na internet: 
https://www.ecologiauesc.com/ 
1.3. De acordo com a RESOLUÇÃO CONSU 01/2018, haverá a oferta de uma vaga institucional para o 
mestrado e uma para o doutorado. Os candidatos às vagas institucionais submeter-se-ão a todas as etapas 

do processo seletivo, porém serão classificados em lista específica. 
Parágrafo único. Caso o número de vagas disponibilizado para demanda interna da UESC não seja 
preenchido, parcialmente ou em sua totalidade, as vagas poderão ser aproveitadas por candidatos 
aprovados que se encontrem na lista de excedentes. 

1.4. A convocação de candidatos excedentes ocorrerá a critério do Colegiado. 
1.5. Podem candidatar-se ao mestrado os profissionais portadores de diploma, ou de certificado de 
conclusão, ou de declaração de que são concluintes, até 30 de junho de 2021, de cursos de graduação de 
duração plena. Os certificados ou declarações devem ser emitidos pelos órgãos competentes das 
instituições de ensino. 
1.6. Podem candidatar-se ao doutorado os profissionais portadores de diploma ou ata de defesa do 
mestrado acadêmico ou documento comprobatório oficial da instituição de que a defesa já terá ocorrido até 
30 de junho de 2021. Os certificados ou declarações devem ser emitidos pelos órgãos competentes das 
instituições de ensino. 
1.7. Excepcionalmente, por conta da pandemia do Covid-19, todas as etapas desse processo seletivo 
ocorrerão à distância. O PPGECB não se responsabiliza por eventuais problemas técnicos da rede de 
computadores, congestionamento das linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem o acesso dos candidatos à página do programa, bem como à realização de qualquer etapa 
online do processo. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES:  

2.1. As inscrições serão realizadas mediante os seguintes documentos, período, horário e local: 

Período 13 de maio a 12 de junho de 2021 

Valor Gratuito 

Horário Prazo máximo: 17:00 horas (horário local de Ilhéus) do dia 12 de junho de 2021 

Local 
Envio da documentação completa abaixo listada, por meio eletrônico no link que será 
disponibilizado no endereço eletrônico do PPGECB: https://www.ecologiauesc.com/ 

Documentos 
Instruções para organização dos documentos estarão disponíveis em tutorial no 
endereço eletrônico: https://www.ecologiauesc.com/ 

 
Ficha de inscrição online preenchida, disponível na Internet, no endereço eletrônico: 
https://www.ecologiauesc.com/  
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Declaração do candidato de estar ciente das exigências de dedicação às atividades do 
programa, e dos termos deste edital (na própria ficha de inscrição online). 

 

Candidatos ao mestrado e doutorado: apresentar fotocópias digitalizadas do diploma de nível 
superior (duração plena e reconhecido pelo MEC*) e do histórico escolar do curso de 

graduação plena. Importante que os históricos e diplomas, bem como atestados/declarações 
de conclusões venham digitalizados com assinatura e carimbo do órgão expedidor, ou com 
certificação digital, para verificarmos online a validade do documento. 

 

Candidatos ao mestrado que estejam cursando a graduação no momento da inscrição 
(formandos): apresentar em forma digitalizada o atestado ou declaração emitida pelo 
Colegiado de curso (ou instância similar) de que concluirá sua graduação até 30 de junho de 
2021. 

 

Candidatos ao doutorado: apresentar fotocópias digitalizadas do histórico escolar do 
mestrado e de documento comprobatório de conclusão do mestrado (diploma institucional, ou 
certificado ou atestado de conclusão emitido pelo coordenador do curso). Para aqueles 
candidatos que estejam cursando o mestrado no momento da inscrição, o documento 
comprobatório de conclusão deve ser substituído por atestado ou declaração, emitida pelo 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação, de que poderá concluir o mestrado até 30 de 
junho de 2021.  

 

Comprovações digitalizadas do Curriculum Lattes do candidato (http://lattes.cnpq.br/número), 
indicadas no Anexo I (Itens a serem considerados na análise do currículo).  

Curriculum Lattes é requerido para TODOS os candidatos, inclusive para os estrangeiros.  
Nota: somente são necessários os comprovantes digitalizados dos itens referenciados no 

Anexo I. 
Os comprovantes devem ser organizados em um documento (em formato PDF) seguindo 
instruções apresentadas no tutorial disponível no endereço eletrônico: 
https://www.ecologiauesc.com/  

 

Ciência do orientador pretendido, preenchido e assinado (assinatura original ou digital), 
segundo Anexo II, ou e-mail do orientador endereçado ao PPGECB 

(ppgecb.selecao.2021.2@gmail.com) com a anuência da orientação do aluno (Assunto: 
Seleção PPGECB 2021.2 – Aceite de orientação de candidato). 

 
Projeto de pesquisa a ser desenvolvido, em formulário próprio (disponível na página do 
PPGECB, no endereço eletrônico: https://www.ecologiauesc.com/formularios), em formato 
PDF. 

 * Exceto para candidatos com cursos concluídos em outro país. 
 
2.2. O PPGECB enviará um e-mail para cada candidato confirmando o recebimento da documentação para a 
inscrição (salientando que fará apenas a conferência se os documentos foram anexados, a validação do 
mesmo será feita conforme o item 2.3 do edital). Candidatos que não receberem a confirmação até às 
23:59h do dia 12 de junho de 2021 devem entrar em contato pelo e-mail: 
ppgecb.selecao.2021.2@gmail.com 
2.3. A Comissão de Seleção do PPGECB analisará a documentação apresentada para a inscrição e 
realizará as homologações das inscrições, sendo o resultado divulgado na página do PPGECB, na Internet, 
até 16:00h de 14 de junho de 2021, com a indicação dos endereços eletrônicos a serem realizadas as 
provas. 
a) Somente serão deferidos os pedidos de inscrição com documentação completa e que atendam às 
exigências deste edital. 
b) O não atendimento a qualquer dos requisitos constantes neste edital, ou na regulamentação pertinente da 
UESC, inviabilizará a continuidade da participação do candidato no processo de seleção. 
c) O candidato que detectar qualquer equívoco na homologação das inscrições que o desabone, poderá 
encaminhar recurso à Comissão por e-mail, no prazo máximo de 24 horas contados a partir da divulgação 
estipulada no item 2.3, com o assunto “Seleção PPGECB 2021.2 – Recurso homologação de inscrição”. 
 
3. DA SELEÇÃO: 

O processo de seleção constará das seguintes etapas (os candidatos deverão considerar os horários 
indicados, sendo os de Ilhéus): 
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Etapa 1 

Dia 17 de junho 
de 2021 

Defesa de projeto.  
Será centrada no projeto do candidato, anexado no momento da inscrição, e avaliará a 
capacidade argumentativa sobre: I) domínio do quadro teórico relacionado ao tema do 
projeto (até 4,0 pontos); II) coerência na argumentação e discussão dos objetivos, 
hipóteses e metodologia (até 3,0 pontos); III) problemas e aplicação dos resultados (até 
3,0 pontos). 

Local e Horário
  

Será de modo on-line (ambiente virtual), em plataforma e horário divulgados juntamente 
com a homologação das inscrições, no site do (https://www.ecologiauesc.com/). 

Observação Esta etapa será classificatória e eliminatória. Será realizada por uma banca composta 
por três professores doutores. A defesa será gravada. Em caso de problemas de 
conexão de apenas um dos membros da banca, a defesa não será interrompida e caso o 
membro não consiga retornar com brevidade ele avaliará a defesa do projeto pela 
gravação. Em caso de problemas de conexão do candidato ou com dois membros da 
banca simultaneamente, caso não consigam retornar com brevidade (máximo 5 minutos) 
e dentro do horário pré-estipulado para defesa, será reagendado um horário no mesmo 
dia (logo após o horário final do último candidato) para continuar o tempo remanescente 
do horário estipulado. 
O resultado desta Etapa será divulgado até sexta-feira, dia 19 de junho, às 12:00 no 
endereço eletrônico do programa (https://www.ecologiauesc.com/).  
Recurso: poderá ser interposto até dia 21 de junho às 12:00 (horário de Ilhéus-BA), via 
e-mail (ppgecb.selecao.2021.2@gmail.com), com o assunto “Seleção PPGECB 2021.2 – 
Recurso Etapa 1”. O resultado do recurso será divulgado no dia 22 de junho, até 12:00 
horas. 

 

Etapa 2 

Dias 16, 17 e 18 
junho de 2021 

Análise do projeto de pesquisa por pareceristas indicados pela comissão de 
seleção. 

Observação 

A análise do projeto escrito será realizada pelos membros da comissão de seleção ou 
por pareceristas ad hoc, com base no documento enviado pelo candidato na inscrição. 
A PRESENÇA DO CANDIDATO É DISPENSADA.  
Esta etapa será eliminatória e classificatória. 
O resultado desta Etapa será divulgado até sexta-feira, dia 19 de junho, às 12:00 no 
endereço eletrônico do programa (https://www.ecologiauesc.com/).  
Recurso: poderá ser interposto até dia 21 de junho às 12:00 (horário de Ilhéus-BA), via e-
mail (ppgecb.selecao.2021.2@gmail.com), com o assunto “Seleção PPGECB 2021.2 – 
Recurso Etapa 2”. O resultado do recurso será divulgado no dia 22 de junho, até 12:00 
horas. 

 

Etapa 3 
Dias 16, 17 e 
18 junho de 
2021 

Análise de Curriculum vitae (Lattes). 

Observação 

A análise do Curriculum vitae será realizada apenas pelos membros da comissão de 
seleção, com base na documentação apresentada pelo candidato e seguindo a análise 
dos itens constantes no Anexo I deste edital. As notas serão reescalonadas entre sete e 
dez, de modo que o candidato de Mestrado e de Doutorado que apresentar a maior 
pontuação no currículo ficará com a nota dez e o candidato com a menor nota ficará com 
nota sete. 
A PRESENÇA DO CANDIDATO É DISPENSADA.  
Esta etapa será classificatória. 
O resultado desta Etapa será divulgado até sexta-feira, dia 19 de junho, às 12:00 no 
endereço eletrônico do programa (https://www.ecologiauesc.com/).  
Recurso: poderá ser interposto até dia 21 de junho às 12:00 (horário de Ilhéus-BA), via e-
mail (ppgecb.selecao.2021.2@gmail.com), com o assunto “Seleção PPGECB 2021.2 – 
Recurso Etapa 3”. O resultado do recurso será divulgado no dia 22 de junho, até 12:00 
horas. 

https://www.ecologiauesc.com/
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Observações: 
 

● Para a etapa 1 o candidato dever estar de posse de documento oficial de identificação com foto. 

● O não comparecimento do candidato na Etapa 1 no dia e no local a ser informado (conforme 
descritos na etapa 1), inviabilizará a continuidade de participação do candidato no processo de 

seleção e, consequentemente, resultará na sua desclassificação.  

● Os candidatos que não alcançarem nota 7,0 (sete inteiros) nas etapas 1 e 2 serão desclassificados 
do processo seletivo. 

● Os recursos para conferência e reanálise das notas atribuídas deverão ser enviados por e-mail para 
ppgecb.selecao.2021.2@gmail.com, com assunto especificado no item 3 (para cada etapa), e de 
acordo com as datas e horários estabelecidos neste mesmo item. 

● As notas individuais das três etapas da seleção serão divulgadas após o encerramento do processo 
seletivo, com exceção dos candidatos desclassificados. 

● Os candidatos serão selecionados por ordem decrescente das médias obtidas. Na hipótese de 
empate, considerando-se duas casas decimais, será classificado o candidato que obtiver maior nota 
na avaliação do Currículo (Etapa 3). 

● Será divulgada uma lista de excedentes, caso ocorra, na página do PPGECB na internet.  
 

4. DA AVALIAÇÃO: 
Para cada candidato será atribuído uma nota correspondente à média ponderada dos pontos obtidos nas 
etapas 1, 2 e 3, conforme a seguinte tabela: 

Etapa 
Peso 

Doutorado Mestrado 
1. Defesa de Projeto 1 1 
2. Análise do Projeto  1 1 
3. Curriculum vitae no formato Lattes 2 1 
 
5. DO RESULTADO FINAL, DOCUMENTOS PRÉ-MATRÍCULA, MATRÍCULA E INÍCIO DAS AULAS 

5.1. A divulgação do resultado final da seleção acontecerá no site https://www.ecologiauesc.com/ no dia 22 
de junho de 2021, até às 17:00 horas. 
5.2. Os candidatos selecionados deverão encaminhar por e-mail até o dia 05 de julho de 2021:  

Documentos 

Todos os candidatos: Ficha de cadastro de novos alunos, devidamente preenchida e 
assinada; uma fotografia 3 x 4 recente.  
Candidatos brasileiros: cópia da carteira de identidade digitalizada (apenas RG, não serão 
aceitos CNH, Carteira do Conselho ou outros documentos para este fim) e do CPF; certidão 
de quitação eleitoral digitalizada, candidatos do sexo masculino entre 18 e 45 anos devem 
apresentar cópia digitalizada do documento de quitação com o serviço militar. Candidatos 
estrangeiros: copia digitalizada das páginas de identificação do indivíduo constantes no 
passaporte. 
Obs.: Todos os documentos deverão ser enviados digitalizados e com boa nitidez 
(visualização). 

 
5.3. Os documentos enviados para inscrição, assim como os documentos exigidos para matrícula, poderão 
ser solicitados pelo PPGECB, originalmente (ou cópias autenticadas), a qualquer momento, assim que as 
atividades acadêmicas e administrativas presencias da UESC retornem, uma vez que se encontram 
suspensas devido a pandemia de acordo com a resolução CONSEPE nº 56/2020 e 15/2021. 
5.4. Os candidatos aprovados serão convocados para matrícula, através de edital publicado juntamente com 
o resultado final, em ordem decrescente de classificação. Os candidatos classificados como excedentes 
aguardarão, em lista de espera, serem convocados à medida que surjam vagas. 
5.5. O candidato deverá entregar, até doze meses após a sua primeira matrícula, um certificado de 
proficiência emitido por órgãos credenciados, descritos abaixo, junto a qualquer PPG da UESC, ou junto ao 
Departamento de Letras e Artes da UESC: 
a) TOEFL ITP – mínimo 460 pontos 
b) TOEFL IBT – mínimo 30 pontos 
c) TOEIC – mínimo 255 pontos 
d) IELTS – mínimo 3,0 pontos 
e) Cambridge – PET: Preliminary English Test 

mailto:pgecologia@uesc.br
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5.6. As aulas serão iniciadas conforme cronograma de disciplinas do PPGECB – 2021.2, a ser 
disponibilizado oportunamente no site do Programa. 

5.7. Os candidatos selecionados, após o registro da 1ª matrícula no Programa, deverão efetuar matrícula no 
início de cada semestre, para garantia da continuidade dos seus estudos, segundo o calendário acadêmico 
divulgado, oportunamente, no site do PPGECB. 

5.8. Uma vez aprovado, o candidato que apresentar, na inscrição, o certificado ou a declaração relativa à 
conclusão de curso de graduação (para o mestrado), ou de mestrado (para o doutorado), deverá apresentar 
cópia autenticada do diploma no prazo máximo de 18 meses, contados a partir da data da primeira 
matrícula, sob pena de ser desligado do curso; 
5.9. Os candidatos diplomados no exterior terão 18 meses, contados a partir da data da primeira matrícula, 
para entregar cópia autenticada do diploma de graduação (para o mestrado), ou de graduação e do 
mestrado (para o doutorado), devidamente revalidado junto ao órgão de reconhecimento de instituição de 
ensino superior no Brasil, sob pena de ser desligado do curso em atenção às normas vigentes. A revalidação 
é dispensada em casos previstos por lei e acordos internacionais. 
 
6. ESCLARECIMENTOS ACERCA DESTE EDITAL 
6.1. Esclarecimentos acerca do conteúdo deste Edital podem ser obtidos por e-mail: 
ppgecb.selecao.2021.2@gmail.com, em dias úteis, no horário das 8:30 às 16:00 horas. 
 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 12 de maio de 2021. 
  
 

ALESSANDRO FERNANDES DE SANTANA 
REITOR 

mailto:pgecologia@uesc.br


 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16 – Rodovia Jorge Amado 
Tel: Reitoria (73) 3680-5003/5017/5311/5002 – Fax: (73) 3689-1126 

CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil 
E-mail: reitoria@uesc.br 

ANEXO I DO EDITAL UESC Nº 050/2021 

 
ITENS A SEREM CONSIDERADOS NA ANÁLISE DE CURRÍCULO 

 
Serão pontuados, de acordo com o barema abaixo, os demais itens:  

I. Atividade de Pesquisa: Iniciação Científica (IC) ou Apoio Técnico (AT); 

II. Participação em eventos: ouvinte, palestrante, moderador ou ministrador de mini-curso; 

III. Curso de Pós-Graduação (Especialização ou mestrado) na área ou em outra área; 

IV. Produção intelectual: artigos ou capítulos de livro publicados ou resumos em anais de congressos. 
 

ATENÇÃO:  
1. O candidato deve apresentar, na documentação enviada por e-mail para inscrição, os comprovantes 
digitalizados dos itens listados abaixo, na ordem em que aparecem. Os itens necessitam 
obrigatoriamente estar inclusos no Curriculum Lattes, para serem devidamente contabilizados; 
2. O endereço eletrônico será acessado pela comissão no momento da homologação das inscrições. 
Apenas artigos científicos aceitos ou publicados antes da inscrição serão contabilizados, desde que 
confirmada autenticidade através do número de DOI fornecido no Curriculum Lattes do candidato. 
 
I - Pós-graduação  

 
Quesito Item Pontos 

1 

Curso de Pós-Graduação stricto sensu 
(Mestrado). 
*Será contabilizado apenas com a 
comprovação de conclusão. 

 

7 

2 

Curso de Pós-Graduação lato sensu 
(Especialização) 
*Será contabilizado apenas com a 
comprovação de conclusão. 

 

3 

Teto do Item Pós-Graduação 10 

 
 
II - Atividade de Pesquisa e extensão  

  Quesito Item Pontos 

1 
Membro de projetos de pesquisa ou 
extensão (ano) OBS: dois projetos de seis 
meses = 1 ano 

  

1 

2 Estágio com bolsa (6 meses) – IC e outros  0,75 

3 Estágio voluntário (6 meses) – IC e outros  0,5 

Teto do Item Atividade de Pesquisa 20 

 
III- Participação em eventos (congressos, simpósios ou conferências)  

  Quesito Item Pontos 

1 Participação em eventos 

Ouvinte/Monitor 0,50 

Apresentação pôster 0,75 

Apresentação oral 1 

2 Ministração de minicursos   1 
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3 
Moderador/organizador em evento 
científico evento 

  0,5 

Teto do Item Participação em eventos 20 

 
IV - Produção Intelectual  

  

Quesito Item Pontos 

1 Artigo publicado/aceito  

Em português 
(revista nacional) 

3 

Em inglês/ espanhol 
(revista internacional) 

4 

2 Livro/Capítulo de livro com ISBN Com ISBN  2 

3 Resumo em anais de congressos 

Resumo expandido 
nacional/internacional 

0,75 

Resumo 
nacional/internacional 

0,5 

Teto do Item Produção Intelectual 30 

 
V – Atuação profissional  

  Quesito Item Pontos 

1 

Atuação como professor em disciplina 
por semestre em (Graduação ou Pós) 

Na área 1 

Fora da área 0,8 

Atuação como professor em disciplina 
por semestre (ensino fundamental) 

Na área 1 

Fora da área 0,8 

2 
Monitoria em disciplina da graduação 
por semestre 

Na área 0,5 

Fora da área 0,4 

3 Atuação em ONGs (semestre)   0,8 

4 
Atuação em consultorias ambiental (por 
bimestre)   0,5 

Teto do Item Atuação profissional 20 
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ANEXO II DO EDITAL UESC Nº 050/2021 
CARTA DE CIÊNCIA DO ORIENTADOR 

 
 

Eu, ________________________________________, confirmo que estou ciente da inscrição do 

candidato(a) _____________________________________, nível ___ (MS ou DR), e estou de acordo 

com o projeto por este(a) submetido. 

 

 

__________________, ___ de ___________ de 2021 

 

__________________________________ 

(Assinatura original ou digital) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


