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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 140
ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS PARA DISCIPLINAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA - MESTRADO ACADÊMICO PROFÍSICA.

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 alunos especiais para disciplina do Programa de Pós-Graduação em Física - Mestrado Acadêmico PROFÍSICA. 
A modalidade de ingresso como aluno especial permite ao profissional, portador de diploma de curso superior, cursar até três 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 do programa citado. 
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 apresentadas no item 2, a serem oferecidas no semestre 2014.2.
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. Cada aluno especial pode matricular-se em até três disciplinas do currículo do curso, independente do semestre.
1.5. A inscrição poderá ser feita diretamente pelos interessados ou por procuração, no endereço citado no item 3.
1.6. Só haverá matrícula de aluno especial em disciplina que tenha aluno regular matriculado.

2. DAS VAGAS OFERECIDAS
A oferta de vagas para aluno especial seguirá quadro abaixo:
Código
Nome da Disciplina
Docente Responsável
Horário
C.H.
Vagas
CET 172 
Estrutura do Núcleo Atômico
Arturo Rodolfo Samana
SEG 08:00 às 12:00 hs
60
2
CET 096 
Mecânica Estatística I
André Luis Batista Ribeiro
TER 08:00 às 12:00 hs
60
2
CET 183 
Teoria Quântica de muitos corpos
Alex dos Santos Miranda
TER 13:30 às 15:10 hs
   SEX 09:10 às 10:50 hs
60
2


3. DAS INSCRIÇÕES
Período
De 29 de julho a 01 de agosto de 2014 
Horário
De 08h00min às 16h00min
Local
- PROTOCOLO GERAL da UESC - Térreo do Pavilhão Adonias Filho
Rodovia Jorge Amado, Km 16 – Salobrinho – Ilhéus/BA
CEP: 45662-900
- Programa de Pós-Graduação em Física, PROFÍSICA, 1o Andar Pav. Max de Menezes, UESC
Documentação
Ficha de inscrição contendo nome(s) da(s) disciplina(s) e justificativas do candidato para cursá-las, cujo formulário está disponível no Anexo I do Edital.
Fotocópia do diploma de curso de graduação plena e reconhecido ou certificado de conclusão ou de concluinte de curso de graduação plena e reconhecido.
Fotocópia do histórico escolar.
	Curriculum vitae, no formato Lattes disponível no sítio do CNPq na Internet.

Fotocópia da Carteira de Identidade e do CPF.
	Fotocópia do Título de Eleitor.

4. DA SELEÇÃO

4.1. A seleção será realizada sob a coordenação do curso, com base na análise do Curriculum vitae (peso 4), histórico escolar (peso 3) e justificativa escrita do interesse do candidato (peso 3), considerando o número de vagas disponíveis em cada disciplina.
4.2. 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.
4.3. Os candidatos aprovados serão selecionados por ordem decrescente das médias obtidas, respeitando-se o número máximo de vagas disponível por disciplina.
4.4. Na hipótese de empate, será classificado o candidato que obtiver a maior nota no Curriculum vitae; prevalecendo o empate, será classificado o candidato que apresentar a maior nota no histórico escolar.


5. DA PONTUAÇÃO
5.1 Bolsa de Iniciação Científica e outras bolsas
1 ponto para cada ano
5.2 Curso de Pós-Graduação (Especialização ou mestrado) na área ou em outra área
1 ponto para especialização
2 pontos para mestrado (ou segundo mestrado para candidatos ao doutorado)
5.3 Participação em projetos de pesquisa (excetuando-se aqueles objeto de Iniciação Científica ou Especialização ou Monografia de conclusão de curso e extensão)
0,5 ponto por ano por projeto
 5.4 Artigo científico ou capítulo de livro na área ou área correlata
2 pontos por artigo publicado
1 ponto por capítulo de livro
0,5 ponto por artigo aceito
5.5 Apresentação de resumos em congressos na área ou área correlata
0,1 pontos por resumo apresentado

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO
6.1. O resultado do processo de seleção para disciplinas oferecidas no segundo semestre será divulgado a partir do dia 04 de agosto de 2014 e estará disponível em: 
http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/profisica/ 

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

7. DA MATRÍCULA
7.1 A matrícula deverá ocorrer presencialmente na data, local e horário indicado no quadro abaixo:

Data
Dia 07 e 08 de agosto de 2014
Horário
De 08h00min às 12h00min
Local
Secretaria do PROFÍSICA – Pavilhão Max de Menezes, 1º andar                                               

7.2 O não-comparecimento para matrícula incorrerá na perda da vaga.

8. 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.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 23 de julho de 2014



EVANDRO SENA FREIRE
REITOR EM EXERCÍCIO
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ANEXO I DO EDITAL No 140
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA-PROFÍSICA
2o SEMESTRE-2014

Ano:_______       Semestre: ____


Venho requerer ao Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Física (PROFÍSICA) minha inscrição como Aluno Especial no semestre de referência e nas disciplinas indicadas no ítem 2 do presente edital. 
Nome completo:
RG:
Data de emissão:
Org. Emissor/UF:
CIC/CPF:
Data nascimento:
Naturalidade:
Nacionalidade:
Estado Civil:
Sexo:
 
Título de Eleitor:
Seção:
Zona:
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 ou encontra-se inscrito em Programa de Pós-Graduação de outra IES?
 SIM                 NÃO
Empresa / Instituição:

Endereço Profissional:
Bairro:
Cidade:
UF:
CEP:
Cx. Postal:
Telefone(s): DDD
Departamento / Seção:
Cargo / Função:
Tempo de serviço:
E-mail:
Curso de Graduação (Área):

Instituição:
UF:
País:


Ano de
Matrícula / Conclusão


Disciplina na qual deseja se inscrever (I):
Justificativa:








Disciplina na qual deseja se inscrever (II):
Justificativa:

Disciplina na qual deseja se inscrever (III):
Justificativa:




	




_____________________, _____ de ________ de ______.

___________________________________
Nome e Assinatura do Candidato



