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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 106
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM COMPUTACIONAL EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – NÍVEL MESTRADO ACADÊMICO – Turma 2014.2 

O Reitor em exercício da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso das suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos ao PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM COMPUTACIONAL EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – NÍVEL MESTRADO ACADÊMICO. 

DAS VAGAS E REQUISITOS DOS CANDIDATOS
1.1. A seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente Edital, objetiva o preenchimento de até 03 (três) do curso acima citado, para ingresso no segundo semestre de 2014.
1.2. Das vagas específicas por projeto:
a) Método Espectro Nodal de Grades Compostas para Problemas de Autovalor em Aproximação de Ordenadas Discretas em Geometria X,Y: 01 (uma) vaga para mestrado acadêmico, para desenvolver o trabalho de dissertação na área de concentração Modelagem Matemática e Computacional Aplicada, envolvendo simulação de problemas de engenharia nuclear, especificamente sob a orientação do Prof. Dr. Dany Sanchez Dominguez.
b) Caracterização de Argamassas Leves Usando Processamento de Imagens Tridimensionais e Processamento Paralelo: 01 (uma) vaga para mestrado acadêmico, para desenvolver o trabalho de dissertação na área de concentração Modelagem Matemática e Computacional Aplicada, envolvendo processamento de imagens e computação de alto desempenho, especificamente sob a orientação da Profa. Dra. Susana Marrero Iglesias.
c) Estudo das Relações entre Funções de Agregação e Problemas de Otimização: 01 (uma) vaga para mestrado acadêmico, para desenvolver o trabalho de dissertação na área de concentração Modelagem Matemática e Computacional Aplicada, envolvendo o uso operadores de agregação na busca soluções de problemas de otimização multi-objetivo, especificamente sob a orientação do Prof. Dr. Eduardo Silva Palmeira.
1.3. Podem candidatar-se profissionais portadores de diploma ou concluintes de curso de graduação plena em áreas de conhecimento consideradas afins à temática central do programa e suas linhas de pesquisa.
1.4. Haverá a oferta de 1 (uma) vaga destinadas a demanda interna, conforme estabelecido pela RESOLUÇÃO CONSU 06/2013:
“Art. 96 - 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.”
1.5. Os candidatos às vagas institucionais submeter-se-ão a todas as etapas do processo seletivo, porém serão classificados em lista específica.
1.6. 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, de acordo com a disponibilidade do Programa.

DAS INSCRIÇÕES
2.1. Período: 17/06/2014 a 27/06/2014.
2.2. As inscrições poderão ser feitas diretamente no Protocolo Geral da UESC, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00 pelo candidato, ou pelo seu procurador.
2.3. A inscrição será efetivada somente quando for apresentada a documentação completa exigida e de uma só vez. Caso sejam solicitadas mais de uma inscrição, será considerada válida a última.
2.4. 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.
2.5. Informações adicionais, podem ser encontrados na home page do Programa (http://nbcgib.uesc.br/ppgmc/)

3. DA DOCUMENTAÇÃO
3.1. Apresentar os documentos abaixo relacionados, ENCADERNADOS E NA SEGUINTE ORDEM:
1. Formulário de inscrição preenchido on line (Anexo I), que depois de preenchido deverá ser impresso e assinado.
2. Fotocópia autenticada 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 autenticada do título eleitoral (para candidatos brasileiros).
4. Fotocópia autenticada da certidão de casamento (caso os títulos e documentos estejam com o nome de solteira e a portadora seja casada);
5. Fotocópia autenticada do Diploma de graduação, certificado de colação de grau ou declaração de concluinte de curso de graduação até o primeiro semestre de 2014.
6. Fotocópia autenticada do histórico escolar do curso de graduação.
7. Duas fotografias 3 x 4 recentes, originais e coloridas.
8. Declaração e termo de compromisso do candidato de que concorda com as normas previstas neste edital (Anexo II).
9. Curriculum vitae no formato Lattes completo, 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.

3.2 	Apresentar duas cartas de recomendação emitidas por docentes do PPGMC (Listagem disponível http://nbcgib.uesc.br/ppgmc/docentes.php), enviadas em envelope lacrado, pelos docentes, diretamente à secretaria do Programa de Pós-graduação em Modelagem Computacional em Ciência e Tecnologia da UESC (Anexo III).

4. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
4.1.	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 01/07/2014, sendo de inteira responsabilidade do candidato a obtenção desta informação. 
4.2.	O candidato que se julgar insatisfeito com o resultado da homologação da inscrição no processo seletivo poderá encaminhar recurso (Anexo IV) à Comissão, por e-mail (ppgmc@uesc.br), no prazo máximo de dois dias úteis contados a partir da divulgação.

5. DA SELEÇÃO
5.1. O processo seletivo para ingresso no curso constará de: 


Pontuação
Análise do histórico escolar e do Curriculum Lattes (considerando: formação acadêmica; formação complementar; atividades técnico-científicas e experiência na área do projeto).
0-10
Entrevista 
0-10
Cartas de recomendação 
0-10

5.2. O cronograma de entrevistas será divulgado até o dia 07/07/2014, no site do PPGMC(http://nbcgib.uesc.br/ppgmc/" http://nbcgib.uesc.br/ppgmc/). Informações adicionais sobre local específico das entrevistas, poderão ser encontrados na home page do PPGMC.
5.3. A entrevista terá o objetivo de identificar a experiência e a capacidade do candidato para executar o projeto escolhido.
5.4. O candidato que alcançar nota inferior a seis pontos na entrevista será desclassificado.

6. DA AVALIAÇÃO
6.1. A cada candidato será atribuída uma nota final, entre zero e dez, dada pela expressão (3C+5E+2R)/10, em que: ‘C’ é a nota obtida na análise de Curriculum vitae e histórico escolar; ‘E’ é a nota obtida na entrevista, e ‘R’ é a nota obtida pelas cartas de recomendação.
6.2. Serão aprovados os candidatos que obtiverem a média mínima 7,0 (sete) no processo seletivo, de acordo com o item 6.1. 
6.3. Os candidatos aprovados serão selecionados por ordem decrescente das médias obtidas respeitando-se o número máximo de vagas e as prioridades estabelecidas para cada projeto. Os casos de empate serão decididos pela nota obtida no currículo.
6.4. Caso haja um número de candidatos aprovados superior ao número de vagas disponibilizado pelo Programa, será publicada uma lista de excedentes.

7. RESULTADO FINAL:
Será divulgado até o dia 25/07/2014.

8. DA MATRÍCULA

Período
Seguirá o calendário acadêmico do PPGMC, disponível na home page do programa divulgado após os resultados deste edital.
Horário
Das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 15h30
Local
Secretaria do Programa – Sala 121 do Pavilhão Juizado Modelo, 1o Andar.

8.1. Os candidatos aprovados serão convocados de acordo com a disponibilidade de vaga e ordem de classificação. Caso o aprovado não compareça para matricular-se no período previsto, será convocado o seguinte na ordem de classificação.
8.2. 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 da UESC (www.uesc.br).
8.3. 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.
8.4. 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.
8.5. Candidatos estrangeiros deverão apresentar o visto de estudante ou comprovante de tramitação para obtenção do documento.

9. DO RECURSO
9.1. 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).

10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. O não comparecimento do candidato, impreterivelmente no dia, horário e local estipulados inviabilizará a continuidade de sua participação no processo de seleção.
10.2. Para a realização da entrevista é imprescindível a apresentação de documento oficial de identidade com fotografia.
10.3. O resultado final do processo seletivo do Programa somente terá validade legal após homologação e publicação pela Reitoria.
10.4. 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.
10.5. Os casos omissos serão analisados pelo Colegiado do Programa.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 5 de junho de 2014



EVANDRO SENA FREIRE
REITOR EM EXERCÍCIO
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM COMPUTACIONAL
FICHA DE INSCRIÇÃO

SELEÇÃO MESTRADO 

TURMA: 2014.2
Número da Inscrição
_____________

PROJETO DE PESQUISA
(Indique sua preferência)

      Método Espectro Nodal de Grades Compostas para Problemas de Autovalor em Aproximação de Ordenadas Discretas em Geometria X,Y

      Caracterização de Argamassas Leves Usando Processamento de Imagens Tridimensionais e Processamento Paralelo

      Estudo das Relações entre Funções de Agregação e Problemas de Otimização


Nome completo:

RG:

Data de emissão:

Org. Expedidor/UF:
CIC/CPF:

Data de nascimento:

Naturalidade:
Nacionalidade:

Estado Civil:
Sexo:
Passaporte:

Título de eleitor:

Seção:
Zona:
Cônjuge:

Filiação:
Pai: 

Mãe: 


Endereço residencial:

Bairro:

Cidade:
UF:
CEP:
Cx. Postal
E-mail:

Telefone(s): DDD
Fax:
Pessoa para contato urgente (Tel.):


Possui vínculo empregatício ?
(   ) SIM              (   ) NÃO
Empresa / Instituição:

Endereço Profissional:

Telefone(s):DDD
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? (  ) SIM    (  ) NÃO
Bolsa: 
1)	Pretende candidatar-se a Bolsa de Estudos? 
(   ) SIM   (   ) NÃO

Curso de Graduação (Área):

Instituição:

UF:
País:
Ano de Conclusão:



             ___________, ______ de ____________ de .


_________________________________________
Nome e Assinatura do Candidato




ANEXO II
DECLARAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO

Declaro, para os devidos fins, ter conhecimento de que:

	São condições para admissão no Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional em Ciência e Tecnologia, nível Mestrado Acadêmico:


	apresentar todos os documentos solicitados no ato da matrícula;

ser diplomado em curso de graduação plena;
demonstrar conhecimentos específicos e capacidade potencial de produção na área pretendida;

	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. 


	A aprovação no processo seletivo não implica na concessão automática de bolsa.


Esta inscrição será anulada irrevogavelmente caso as informações prestadas nesta ficha não possam ser comprovadas;

Assim, concordo com as normas previstas no edital de seleção nº___ do Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional em Ciência e Tecnologia.


                           ___________________, ______ de ______________ de 20___.


___________________________________________
Assinatura do Candidato
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM COMPUTACIONAL
CARTA DE RECOMENDAÇÃO A CANDIDATO A CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Recomendante
CANDIDATO
Nome:
Cargo/Título:
Instituição:
Nome: 

No quadro abaixo, por gentileza, avalie o candidato, colocando um “x” depois de cada característica a ser avaliada na coluna que melhor represente sua opinião. Compare o candidato, em cada item, com um grupo representativo de estudantes qualificados para estudos pós-graduados que V.Sª. tenha conhecido durante sua carreira profissional.
CARACTERÍSTICAS
Abaixo da Média
Médio
Bom
Ótimo
Sem condições para informar
Capacidade para conduzir trabalho acadêmico





Capacidade para expressar-se oralmente





Capacidade para escrever





Motivação





Estabilidade emocional e maturidade





Autoconfiança e independência





Capacidade para trabalho em equipe





Talento criativo ou inovador





Há quanto tempo conhece o candidato? Em conexão com o quê?

Baseado nos itens acima, que nota você atribuiria a esse aluno (de 0 a 10)? 
Você orientaria esse aluno na pós-graduação?  Sim (   )                  Não (   )
Outros comentários que auxiliem no julgamento do candidato. (use o verso da folha, ou folhas adicionais se julgar necessário)





Local e data:

Assinatura e carimbo do recomendante:

POR FAVOR, DEVOLVA ESTA CARTA EM ENVELOPE LACRADO PARA:
Universidade Estadual de Santa Cruz
Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas
Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional
Rodovia Jorge Amado, km 16, Salobrinho, Ilhéus, BA - CEP: 45.662-900 
OU VIA CORREIO ELETRÔNICO PARA:
ppgmc@uesc.br, DESDE QUE O REMETENTE ENVIE DE SEU E-MAIL INSTITUCIONAL.


ANEXO IV


 INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM COMPUTACIONAL


À comissão de Seleção do Mestrado em Modelagem Computacional

NOME DO CANDITADO: _________________________________________________
ASSINATURA: _________________________________________________________
DATA: _______________________________________________________________










CONFORME JUSTIFICATIVO ABAIXO, SOLICITO REVISÃO DA ANÁLISE E DA AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA. 





JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





