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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade – Rodovia Jorge amado, Km. 16
Tel: Reitoria (73) 3680-5311 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br
EDITAL UESC Nº 133
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA A TURMA 2013-2 DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA DE MICRORGANISMOS – MESTRADO E DOUTORADO

A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições para seleção de candidatos ao curso de MESTRADO e DOUTORADO do Programa de Pós-Graduação em Biologia e Biotecnologia de Microrganismos (PPGBBM). As regras de inscrição seguem o disposto nas Resoluções CONSU 08/2007, CONSEPE 76/2012, nas informações descritas na página do PPGBBM na Internet http://nbcgib.uesc.br/ppgbbm/ e nas seguintes normas:

1. DAS VAGAS E REQUISITOS DOS CANDIDATOS

A seleção, cujas inscrições estão abertas pelo presente edital, objetiva o preenchimento total de até 8 vagas para o curso de mestrado, conforme o quadro abaixo:


Docente orientador

Mestrado
Carla Cristina Romano
romanocc@uol.com.br 
2
Cristina Pungartnik
cpungartnik@yahoo.com.br 
1
Fabrício Rìos Santos
fabriciorios@yahoo.com
3
Luiz Carlos Salay
lcsalay@yahoo.com.br
2
TOTAL
08

	Seguindo o que rege o art.92 da resolução CONSU 08/2007, deste total, 2 vagas de mestrado serão destinadas à funcionários do quadro efetivo da UESC que estarão EXCLUSIVAMENTE sob orientação dos Profs Luiz Carlos Salay e Fabrício Rios Santos, totalizando 08 vagas.
Os candidatos às vagas institucionais submeter-se-ão a todas as etapas do processo seletivo, porém serão classificados em lista específica.

Podem candidatar-se ao mestrado os profissionais portadores de diploma de graduação ou documento comprobatório oficial da instituição de que a colação de grau já terá ocorrido até a data da matrícula.
Os candidatos estrangeiros deverão ter domínio da língua portuguesa e inglês instrumental, a serem avaliados durante o processo seletivo.

2. DAS INSCRIÇÕES: 
2.1. As inscrições serão realizadas mediante a apresentação os seguintes documentos, período, horário e local:
Período
 De 3 de julho a 12 de Julho de 2013
Horário
Das 08h00 às 16h00
Local
PROTOCOLO GERAL da UESC - Térreo do Pavilhão Adonias Filho Rodovia Ilhéus-Itabuna km 16 – Salobrinho – Ilhéus/BACEP: 45662-900
Documentos
HISTÓRICO ESCOLAR
CURRÍCULO LATTES COMPROVADO (dos anos de 2010,2011,2012 e 2013)
FICHA DE INSCRIÇÃO PREENCHIDA (ANEXO I deste Edital)
DECLARAÇÃO DO CANDIDADATO (ANEXO II)
Somente para candidato(a) que deseja fazer prova em local diferente dos especificados neste edital: FICHA com Termo de compromisso (ANEXO III) de um professor ou pesquisador de instituição pública se comprometendo em aplicar a prova encaminhada pela comissão de seleção na data e horário previstos no item 3 deste edital e encaminhá-la à comissão conjuntamente com os documentos do candidato.
Cópia do Histórico Escolar da Graduação
Cópia do Curriculum Lattes


2.2. Uma vez aprovado no processo seletivo relativo a este edital, o(a) candidato(a) deverá apresentar toda documentação de acordo com as exigências do regimento geral da pós graduação da UESC, sob pena de não efetivação de matrícula.
2.3. As inscrições poderão ser feitas diretamente no Protocolo Geral da UESC pelo(a) candidato(a) ou seu procurador, ou pelo serviço dos correios, via SEDEX. Nesse último caso, o envelope ou pacote deve ser destinado a:

PROTOCOLO GERAL da UESC - Térreo do Pavilhão Adonias Filho(Ref.: PROFa. Dra. Carla Cristina Romano, PPGBBM)Rodovia Ilhéus-Itabuna km 16 – Salobrinho – Ilhéus/BA
CEP: 45662-900
2.4. As inscrições pelo SEDEX somente serão efetivadas quando a documentação exigida for recebida de uma só vez, com data máxima de postagem até 12/07/2013.
2.5. A Comissão de Seleção do PPGBBM analisará a documentação apresentada na inscrição e decidirá sobre o deferimento dos pedidos de inscrição, sendo o resultado divulgado na página do PPGBBM, na Internet a partir do dia 16/07/2013.
a) Somente serão deferidos os pedidos de inscrição com documentação completa, a somente um professor, e somente uma vaga, e que atendam as exigências deste edital.
b) O não atendimento a qualquer dos requisitos constantes neste edital e na regulamentação da UESC que o disciplina, inviabilizará a continuidade da participação do candidato no processo de seleção.
c) O candidato que se julgar insatisfeito com o resultado poderá encaminhar recurso à Comissão, no prazo máximo de 24 horas contados a partir da divulgação do resultado no site do Programa de Pós-graduação em Biologia e biotecnologia de microrganismos (http://nbcgib.uesc.br/ppgbbm/).
d) Os prazos contidos neste edital encontram-se com lapso temporal reduzido devido a urgência da convocação do(a) novo(a) candidato(a), quando aprovado, face a necessidade de preenchimento de vaga específica para cada professor orientador contido neste edital.

3. DA SELEÇÃO:

O processo de seleção constará das seguintes etapas:


Etapa 1:
Dias 12 a 16/07/2013
Análise de Currículo Lattes Comprovado (a partir de 2010 de acordo com o anexo III) e análise do Histórico Escolar 
Observação
Será realizada apenas pelos membros da Comissão de Seleção, com base na documentação apresentada. 
A PRESENÇA DO CANDIDATO É DISPENSADA. 
Esta etapa será classificatória, seguindo a análise dos itens constantes no ANEXO III deste edital.

Etapa 2:
Dia 19/07/2012
Prova de línguas: inglês para brasileiros e português para estrangeiros Prova de conhecimentos em Biologia e Biotecnologia de Microrganismos
Local
Local a ser informado juntamente com a homologação das inscrições a partir do dia 16/07/2013. Ou locais escolhidos pelo(a) candidato(a) que indicar um responsável pela aplicação da prova.
Horário
Das 09h00 às 12h00
Observação
Esta etapa será eliminatória (com nota mínima de sete) e classificatória para os aprovados, tendo seu resultado divulgado a partir do dia 23/07/2013 no site do PPGBBM
Será permitido ao candidato portar dicionário.
Em caso de recurso o candidato poderá encaminhar recurso à Comissão, no prazo máximo de 24 horas contados a partir da divulgação do resultado no site do Programa de Pós-graduação em Biologia e biotecnologia de microrganismos (http://nbcgib.uesc.br/ppgbbm/).

Observações:
	O não comparecimento do candidato, impreterivelmente no dia 08 de julho de 2013, às 9h00, no local estipulado, ou em qualquer outra etapa em horário a ser afixado pela Comissão de Seleção no site do PPGBBM, inviabilizará a continuidade de participação do candidato no processo de seleção e, consequentemente, resultará na sua desclassificação.
Os candidatos ao mestrado que não alcançarem nota mínima 7,0 (sete) nas provas de inglês e conhecimentos específicos, serão desclassificados do processo seletivo.

Os recursos deverão ser entregues, por email do PPGBBM (ppgbbm@gmail.com). O conteúdo da prova de conhecimentos para o Mestrado constará de temas com base nas linhas de pesquisa do PPGBBM e nos seguintes assuntos, de acordo com a bibliografia recomendada (ANEXO V):

1.	Morfologia e ultraestrutura de microrganismos
2.	Nutrição e crescimento de microrganismos
3.	Controle de microrganismos
4.	Genética de microrganismos - conjugação, transformação e transdução
5.	Classificação dos microrganismos 
6.	Interações patógenos hospedeiro
7.	Metabolismo microbiano
8.	Biotecnologia de microrganismos


4. DA AVALIAÇÃO:
Para cada candidato será atribuída uma nota correspondente à média aritmética dos pontos obtidos em cada parâmetro considerado na avaliação, conforme a seguinte tabela:

Etapa
NOTA
PESO 

*Prova escrita de conhecimentos em Biologia e Biotecnologia de Microrganismos e prova de línguas
De zero a dez
6 
(eliminatória e classificatória)
Currículo Lattes (a partir de 2010) comprovado e Histórico Escolar
De zero a dez
4 
(classificatória)
	
	Os candidatos serão selecionados por ordem decrescente das médias obtidas, respeitando-se o número máximo de vagas por docente neste edital para o curso de Mestrado. 
	Na hipótese de empate, será classificado o candidato que obtiver maior nota na prova de conhecimento. 
	A nota final será formada pela média aritmética das etapas constantes na tabela acima, levando-se em consideração os pesos de cada etapa, informados no quadro acima. 
	A média mínima para aprovação no processo seletivo é 7,0 (sete).


A partir de 23/07/2013

Divulgação do resultado final da seleção
O candidato que se julgar prejudicado e insatisfeito com o resultado final da seleção poderá encaminhar recurso à Comissão de Seleção no prazo máximo de 24 horas contados a partir da divulgação do resultado no site do Programa de Pós-graduação em Biologia e biotecnologia de microrganismos (http://nbcgib.uesc.br/ppgbbm/).

5. DA MATRÍCULA E DO INÍCIO DAS AULAS:
5.1. A matrícula inicial será realizada de acordo com os seguintes procedimentos:
Período
Seguirá o calendário acadêmico 2013 da UESC aprovado pelo CONSEPE
Horário
Das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 15h30.
Local
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Biologia e Biotecnologia de Microrganismos da UESC, Pavilhão Jorge Amado, térreo, sala no. 3009 
Documentos
Ficha de matrícula devidamente preenchida e assinada
	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 no sítio da UESC na Internet (http://www.uesc.br). 
O candidato aprovado e selecionado no processo seletivo que não efetuar a matrícula no primeiro semestre do curso, de acordo com o estipulado no item 5.1 deste edital, automaticamente perderá seu direito a vaga.

 No ato da matrícula, os candidatos estrangeiros deverão apresentar, além da ficha de matrícula, a cópia do visto, comprovante de proficiência em Língua Portuguesa e cópia do diploma de maior titulação reconhecido por universidade brasileira ou cópia do comprovante da tramitação do mesmo junto ao órgão de reconhecimento de instituição de ensino superior no Brasil.

6. DOS CASOS OMISSOS:
Os casos omissos ou não previstos por este edital serão analisados pela comissão de seleção e homologados pela plenária do Colegiado do PPGBBM.
Este edital se encerra com a matrícula dos candidatos selecionados.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 27 de junho de 2013.



Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro
Reitora


ANEXO I DO EDITAL UESC N.º 133

FICHA DE INSCRIÇÃO (entregar 2 cópias)
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		UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO AO 
PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO
ACADÊMICO EM BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA
DE MICRORGANISMOS

  
                     20__
        Número da Inscrição

        __________________

                     LINHAS DE PESQUISA
                       (assinale uma opção)

  (      ) Biotecnologia de Microrganismos
 ou

  (      ) Diversidade e Associações Microbianas
Nome completo:
RG:
Data de emissão:
Org. Emissor/UF:
CIC/CPF:
Data nascimento:
Naturalidade:
Nacionalidade:
Estado Civil:
Sexo:
Passaporte:
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:
Bairro:
Cidade:
UF:
CEP:
Cx. Postal:
Telefone(s): DDD
Departamento / Seção:
Cargo / Função:
Tempo de serviço:
E-mail:
Situação funcional pretendida ou provável durante o curso:
(   ) Ativa         (   ) Licenciado      (   ) Afastado sem vencimentos  
(   ) Outros – especificar: _____________________________________________

Bolsa:
	Se tiver vínculo empregatício pretende candidatar-se a bolsa 

 SIM                 NÃO
Curso de Graduação (Área):

Instituição:
UF:
País:


Ano de
Matrícula / Conclusão
/
Nome do orientador do candidato:

_____________________, _____ de ________ de 20__.

___________________________________
Nome e Assinatura do Candidato
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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPP
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - CBG
 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA DE MICRORGANISMOS - PPGBBM




ANEXO II


DECLARAÇÃO




Declaro, para os devidos fins, ter conhecimento e concordância das disposições previstas no edital de seleção número __________ para ingresso no Programa de Pós Graduação em Biologia e Biotecnologia de Microrganismos; estou ciente e de acordo que só serei admitido no programa se for aprovado nas etapas do processo seletivo constantes do edital e estarei sendo orientado especificamente pelo (a)  professor (a) __________________________________ não estando a aprovação condicionada ao recebimento de bolsa de qualquer natureza; me dedicarei integralmente e exclusivamente as atividades previstas de aluno do PPGBBM. 
Declaro ainda que caso eu seja selecionado eu irei dispor de 40 horas semanais para dedicar-me aos estudos, considerando que o programa requer tempo integral para seu desenvolvimento, tanto durante o período de aquisição de créditos em disciplinas, quanto de desenvolvimento de 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.
Estou ciente e de acordo que a seleção terá validade apenas para a data de matrícula disposta no edital referente ao processo seletivo.




Local e data: 





Assinatura do candidato: 









ANEXO III DO EDITAL UESC N.º 133


PARA PROCESSO SELETIVO 2013.2 DO MESTRADO ACADÊMICO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA DE MICRORGANISMOS

 
Os candidatos que desejam realizar a prova de conhecimentos e interpretação de textos em inglês em outros locais que não a UESC deverão preencher os dados abaixo e encaminhar juntamente com a ficha de inscrição.


Endereço do local onde deseja realizar a prova: 

Instituição:.............................................................................Cidade:......................		Estado:...........................Dados do professor/pesquisador responsável pela aplicação da prova: Nome completo: ....................................................................................Instituição:................................................................Departamento ou setor:..........................................................Tel.:................................  Cel.:...........................................E-mail: .....................................................................................


Termo de compromisso do professor responsável
Eu, .........................................................................., RG:..........................., me comprometo em aplicar a prova de conhecimentos e interpretação de textos em inglês para ........................................................................, candidato(a) ao mestrado acadêmico do PPGBBM da UESC, pela vaga disponibilizada para o prof. XXX do projeto Xxxx. Estou ciente que a prova será aplicada no dia 8 de julho de 2013, das 08h às 12h. E que após a aplicação deverei digitalizar a prova e enviar por vias eletrônicas conforme contatos que serão estabelecidos pela Comissão de Seleção (ppgbbm@gmail.com).  Os originais serão enviados pelo correio para o PPGBBM Local:................................   Data:......................... 

Assinatura:..........................................




ANEXO IV

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE 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 (média das disciplinas cursadas – coeficiente de rendimento).
-


Atividades em pesquisa (5)
Desde 2010
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



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).*Qualis Ciências Biológicas I
livre



Resumos, resumos expandidos ou artigos apresentados ou publicados nos últimos cinco anos em congressos na área de ciências biológicas (0,5 ponto por unidade) ou áreas afins.
livre



Premiação em eventos científicos, colocação do 1º ao 3º lugar (2 pontos por premiação) desde  2010
livre



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).
10



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).
10


Outras atividades diversas (2)
Docente de ensino superior (2 pontos por semestre por turma) desde 2010
10



Curso de Pós-Graduação lato sensu na área ou em área correlata (6 pontos por curso) desde 2010
10



Exercício profissional ou estágio profissional na área de ciências biológicas (2 pontos por ano) desde 2010
10



Atividade docente no ensino médio em ciências biológicas ou afins (1 ponto por ano) desde 2010
5



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, 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.

ATENÇÃO:
O currículo deverá ser entregue encadernado na ordem apresentada na plataforma do Currículo Lattes do CNpq, com páginas e itens comprobatórios numerados em sequência.
Os documentos comprobatórios devem ser incluídos após o Currículo Lattes impresso, obedecendo a mesma ordem sequencial dos itens citados no currículo Lattes.
As comprovações tem validade nos anos 2010, 2011, 2012 e 2013.





ANEXO V


	BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA: 

TORTORA, G.J.; FUNKE, B.R.; CASE, C.L. MICROBIOLOGIA. 8. ED. PORTO ALEGRE: ARTMED, 2006. ISBN 853630488X 

BLACK, J.G. MICROBIOLOGIA: FUNDAMENTOS E PERSPECTIVAS. RIO DE JANEIRO: GUANABARA KOOGAN, 2002. ISBN 8527706989

JAWETZ, ERNEST; MELNICK, JOSEPH L.; ADELBER, EDWARD A. MEDICAL MICROBIOLOGY. 21. ED. STAMFORD: APPLETON & LANGE, 1998. ISBN 0838562434

MICHAEL T. MADIGAN, JOHN M. MARTINKO, JACK PARKER. BROCK BIOLOGY OF MICROORGANISMS.  EDITION: 9TH. 2000. ISBN-10: 0130819220; ISBN-13: 978-0130819222. 

WALTER BORZANI, WILLIBALDO SCHIDELL, URGEL DE ALMEIDA LIMA E EUGENIO AQUARONE. BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL. EDITORA EDGAR BLUCHER, 2001. VOLUMES 1 (ISBN: 9788521202783), 2 (ISBN: 9788521202790), 3 (ISBN: 8521202806) E 4 (ISBN: 9788521202813).

 


