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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16 – Rodovia BR 415 (Ilhéus/Itabuna)
Tel: Reitoria (73) 3680-5003/5017/5311/5002 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br
EDITAL UESC N° 138
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA 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 público que as inscrições encontram-se abertas para a seleção de alunos especiais para disciplinas dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu.

A modalidade de ingresso como aluno especial permite ao profissional, portador de diploma de curso superior, cursar até duas disciplinas de pós-graduação (visando aprofundar conhecimentos específicos), observada a existência de vaga e o cumprimento das exigências constantes neste edital e nos regimentos específicos dos citados programas. As inscrições estão circunscritas às 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 apresentada conforme anexo II.
1.2. Podem candidatar-se os profissionais que sejam portadores de diploma de curso de graduação plena nas áreas afins dos respectivos programas.
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. Cada candidato poderá requerer inscrição em até duas disciplinas.
1.5. As inscrições poderão ser feitas diretamente pelos interessados ou por seu procurador, sendo somente efetivada com o recebimento da documentação e de uma só vez, conforme disposto no quadro abaixo:

2. DAS INSCRIÇÕES

Período
 De 24 a 30 de julho de 2012 para disciplinas oferecidas no primeiro semestre.
Horário
De 07h30 às 16h00h
Local
Protocolo Geral da UESC - Pavilhão Adonias Filho – andar térreo
Documentação*
Ficha de inscrição contendo nome(s) da(s) disciplina(s) e justificativas do candidato para cursá-las, conforme anexos I e II.
Fotocópia autenticada do diploma de curso de graduação plena ou certificado de conclusão ou de concluinte de curso de graduação plena.
Fotocópia autenticada do histórico escolar.
	Curriculum vitae, atualizado no formato Lattes disponível no sítio do CNPq na Internet.
Fotocópia autenticada da Carteira de Identidade e do CPF.
Fotocópia autenticada do Título de Eleitor.
*Quando houver exigência de autenticação, esta poderá ser feita via protocolo, mediante apresentação da cópia juntamente com o original.

3. DA SELEÇÃO

3.1. A seleção será realizada sob a coordenação dos cursos aos quais as disciplinas pertencem, com base na análise do Curriculum vitae (peso 7), e justificativa escrita do interesse do candidato (peso 3), considerando o número de vagas disponíveis em cada disciplina.
3.2. O BAREMA do Curriculum Vitae comprovado é o que segue abaixo:

Item 
Pontuação obtida mínima
Pontuação obtida máxima
Participação como membro de projeto de pesquisa (por ano)
0,5
2,0
Teve bolsa de iniciação científica durante, pelo menos um ano
0,5
1,0
Participação em atividade de docência (por semestre)
0,5
1,0
Participação em cursos na área (por ano)
0,5
1,0
Apresentação de resumo simples em congressos na área ou afim (por ano)
0,5
1,0
Participação em palestras na área (por ano)
0,5
1,0
Total

7,0

3.3. A cada candidato será atribuída uma nota correspondente à média ponderada dos pontos obtidos em cada parâmetro considerado, sendo exigida uma média mínima de sete para aprovação.
3.4. Os candidatos aprovados serão selecionados por ordem decrescente das médias obtidas, respeitando-se o número máximo de vagas disponível por disciplina.
3.5. Na hipótese de empate, haverá processo seletivo com base nos critérios estabelecidos pelo professor da disciplina.
3.6. A inscrição nas duas disciplinas não implica, necessariamente, na aprovação do candidato para cursar ambas ou qualquer uma delas, visto que a classificação será feita independentemente para cada uma das disciplinas.

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO

4.1. O resultado do processo de seleção para disciplinas oferecidas no segundo semestre será divulgado a partir do dia 01 de agosto de 2012. Em:
http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/microbiologia/index.php 

4.2. A documentação dos candidatos não selecionados, entregue no ato da inscrição, estará disponível para devolução na secretaria do respectivo curso, até 30 dias úteis após a data da matrícula; findo esse período, os documentos serão incinerados.

5. DA MATRÍCULA

Data
 Dias 08 a 09 de agosto de 2012
Horário
De 08h00 às 12h00 e de 13h30 às 15h30
Local
Secretaria de Pós-Graduação em Biotecnologia de Microrganismos Pavilhão Max de Menezes-1° andar /Sala 5-E 

6. DO RECURSO

Após a divulgação dos resultados do processo seletivo, caso o candidato se julgue insatisfeito, poderá interpor recurso no prazo máximo de 24 horas através de contato por e-mail com o Colegiado do Mestrado (ppgbbm@gmail.com).

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 20 de julho de 2012.




ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
REITORA
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ANEXO I DO EDITAL UESC Nº 138

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA
 DE MICRORGANISMOS MESTRADO ACADÊMICO
2º SEMESTRE – 2012

        Número da Inscrição: __________________
Venho requerer ao Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biologia e Biotecnologia de Microrganismos da Universidade Estadual de Santa Cruz, minha inscrição como Aluno Especial no semestre de referência e nas disciplinas indicadas no Anexo II. 
Nome completo:
RG:
Data de emissão:
Org. Emissor/UF:
CIC/CPF:
Data nascimento:
Naturalidade:
Nacionalidade:
Estado Civil:
Sexo:
Título de Eleitor:
Seção:
Zona:
Endereço Residencial:
Bairro:
Cidade:
UF:
CEP:
Cx. Postal:
Telefone(s): DDD
E-mail:
Curso de Graduação (Área):

Instituição:
UF:
País:


Ano de
Matrícula / Conclusão
/

JUSTIFICATIVA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


_____________________, _____ de ________ de 2012.

_________________________________________________________
Assinatura do Candidato




ANEXO II DO EDITAL UESC Nº 138

RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS COM VAGAS DISPONÍVEIS PARA ALUNOS ESPECIAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA DE MICRORGANISMOS
2º SEMESTRE – 2012

Nome da Disciplina
Docentes Responsáveis
C/H
Vagas
Opção
Biotecnologia de Microrganismos
Ana Paula Trovatti Uetanabaro
60
3

Estrutura e Função de Macromoléculas
Carlos Priminho Pirovani
60
2

How to Write and Publish Cientific Manuscript
Martin Brendel
30
3



