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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 Nº 106
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA A TURMA 2012 DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR – MESTRADO 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 e DOUTORADO do Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular (PPGGBM) encontram-se abertas. As regras de inscrição seguem o disposto nas Resoluções CONSU 08/2007, CONSEPE 41/2009, nas informações descritas na página do PPGGBM na Internet http://www.uesc.br/genetica e nas seguintes normas:

1. DAS VAGAS E REQUISITOS DOS CANDIDATOS
A seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente edital, objetiva o preenchimento total de até 22 vagas para o mestrado e 14 para o doutorado. 
	Seguindo o que rege o art.92 da resolução CONSU 08/2007, deste total, 2 vagas de mestrado e 1 de doutorado serão destinadas à funcionários do quadro efetivo da UESC.
Os candidatos às vagas institucionais submeter-se-ão a todas as etapas do processo seletivo, porém serão classificados em lista específica
	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.
	A lista de docentes do PPGGBM com capacidade de orientação para este processo seletivo encontra-se disponível na página do PPGGBM na internet (http://www.uesc.br/genetica/index.php?item=conteudo_selecao.php).  
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.
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 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 os seguintes documentos, período, horário e local:

Período
10 de agosto a 21 de outubro de 2011.
Local
PROTOCOLO GERAL da UESC - Térreo do Pavilhão Adonias Filho
Rodovia Ilhéus-Itabuna km 16 – Salobrinho – Ilhéus/BA
CEP: 45662-900
Horário
das 08h00 às 21h00.
Documentos
Formulário de inscrição preenchido, impresso da página: http://www.uesc.br/genetica 

Uma fotografia 3 x 4 recente

Fotocópia da carteira de identidade, do título de eleitor e do CPF, ou do passaporte para candidatos estrangeiros.

Fotocópia autenticada do diploma de nível superior (duração plena), certificado ou atestado de conclusão emitido pelos órgãos competentes das instituições de ensino, de que foi ou será concluinte até março de 2012..

Fotocópias autenticadas do histórico escolar do curso de graduação plena e do mestrado*.

Diploma de conclusão de curso de mestrado**, certificado ou atestado de conclusão emitido pelos órgãos competentes das instituições de ensino, de que foi ou será concluinte até março de 2012.

Curriculum vitae no formato Lattes completo (http://lattes.cnpq.br/), atualizado e cadastrado no banco de dados do CNPq em uma via, devidamente comprovado, encadernado com os documentos na ordem em que aparecem no CV lattes. Esse modelo de currículo é válido para todos os candidatos, inclusive os estrangeiros.

Para candidatos ao doutorado: cópia do pré-projeto de pesquisa a ser desenvolvido, em formulário próprio (disponível na página do PPGGBM: http://www.uesc.br/genetica/), em 02 (duas) vias: uma impressa e uma em PDF (a ser enviado para o e-mail: pggenetica@uesc.br), com ciência e anuência do orientador pretendido, expressa através da assinatura no pré-projeto.
Para candidatos ao mestrado: cópia do plano de estudo, em formulário próprio (disponível na página do PPGGBM: http://www.uesc.br/genetica/).

Declaração do candidato de estar ciente das exigências de dedicação às atividades do programa e dos termos deste edital (exemplo na página do PPG-GBM: http://www.uesc.br/genetica)
	(*) apenas para candidatos ao doutorado

2.2. Além dos documentos listados no item 2.1, um docente do programa que poderá atuar como orientador do candidato deverá entregar na secretaria do PPGGBM, uma carta de referência cujo modelo encontra-se disponível no endereço http://www.uesc.br/genetica/index.php?item=conteudo_formularios.php 
2.3. As inscrições poderão ser feitas diretamente no Protocolo Geral da UESC pelo candidato ou seu procurador, ou pelo serviço dos correios, via SEDEX ou equivalente, no endereço PROTOCOLO GERAL da UESC - Térreo do Pavilhão Adonias Filho, Rodovia Ilhéus-Itabuna km 16 – Salobrinho – Ilhéus/BA, CEP: 45662-900, Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular. As inscrições pelo SEDEX ou equivalente somente serão efetivadas quando a documentação exigida for recebida de uma só vez, com data máxima de postagem até 21/10/2011.
2.4. A Comissão de Seleção do PPGGBM analisará a documentação apresentada na inscrição e homologará os pedidos de inscrição, sendo o resultado divulgado na página do PPGGBM, na Internet, pelo menos 10 dias antes do início da prova escrita.
a) Somente serão deferidos os pedidos de inscrição com documentação completa 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 da homologação das inscrições poderá encaminhar recurso à Comissão, no prazo máximo de dois dias contados a partir da divulgação estipulada no item 2.4.

3. DA SELEÇÃO:
O processo de seleção constará das seguintes etapas:

Etapa 1
Dia 05/12/2011
Prova escrita de conhecimentos em Genética e Biologia Molecular. 
Local
Sala 3009, Térreo do Pavilhão Jorge Amado
Horário
Das 8h00 as 12h00
Observação
Esta etapa será eliminatória, tendo seu resultado e convocação para a defesa do pré-projeto divulgado no dia 06/12/2011 às 11h00.
Recurso: poderá ser interposto até as 15h00 do dia 06/12/2011 na secretaria do PPGGBM, em duas vias. Resultado final até 17h00 do dia 06/12/2011. Será permitido ao candidato portar calculadora simples.
 
Etapa 2

Dia 05/12/2011
Prova de inglês. 
Local
Sala 3009, Térreo do Pavilhão Jorge Amado
Horário
Das 13h30 às 17h30
Observação
Esta etapa será classificatória, e será permitido ao candidato portar dicionário.


Etapa 3
Dia 07/12/2011
Análise de Curriculum vitae (lattes) e 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 I deste edital.

Etapa 4 (apenas para os candidatos ao doutorado)
Dias 07 a 10/12/2011 
Defesa e argüição do projeto de pesquisa 
Local
Sala 3009, Térreo do Pavilhão Jorge Amado
Horário
A partir das 14h00 do dia 07/12
Observação
Esta etapa será classificatória.

Observações:
	O candidato ao doutorado que apresentar artigo(s) científico(s) de sua autoria ou co-autoria publicado nos últimos dois anos ou aceito para publicação em periódico com Qualis B2 ou superior na área de Ciências Biológicas I da Capes (http://qualis.capes.gov.br/webqualis/), poderá ser dispensado da prova de conhecimentos e ter a nota referente a esta etapa atribuída com base no artigo apresentado, desde que indique em sua inscrição, em formulário próprio que deseja substituir a prova pelo artigo.
A lista de candidatos ao doutorado dispensados da prova de conhecimentos será divulgada na página do PGGBM na internet com pelo menos 10 dias de antecedência da data da prova.

O não comparecimento do candidato, impreterivelmente no dia 05 de dezembro de 2011, às 8h00, no local estipulado, ou em qualquer outra etapa em horário a ser afixado pela Comissão de Seleção, inviabilizará a continuidade de participação do candidato no processo de seleção e, conseqüentemente, resultará na sua desclassificação. 
Os candidatos ao mestrado que não alcançarem nota 5,0 (cinco inteiros) nas provas de conhecimentos específicos serão desclassificados do processo seletivo.
Os candidatos ao doutorado que não alcançarem nota 7,0 (sete inteiros) nas provas de conhecimentos específicos serão desclassificados do processo seletivo e não serão convocados para as demais etapas.
Os recursos deverão ser entregues, por escrito, na secretaria do PPGGBM em duas vias.
O Programa da prova de conhecimentos para o mestrado constará de temas com base nas linhas de pesquisa do PPGGBM e nos seguintes assuntos:

	Mendelismo: os princípios da herança

Mutações gênicas, variações cromossômicas e reparo de DNA
Estrutura de ácidos nucléicos, replicação, transcrição e tradução
Genética de microrganismos - conjugação, transformação e tradução
Estrutura e regulação da expressão gênica em procariotos e eucariotos
Ligação gênica, recombinação gênica e mapeamento genético
Princípios de herança genética quantitativa
A dinâmica dos genes nas populações e ação das forças evolutivas
Tecnologia do DNA recombinante e organismos geneticamente modificados
Genômica estrutural e funcional

	A prova de conhecimentos para o doutorado será composta de questões bem abrangentes relativas a uma das oito linhas de pesquisa do PPGGBM, à escolha do candidato. Serão avaliados conhecimentos relativos a conceitos gerais na área, interpretação de resultados científicos, aplicação de técnicas e proposição de novas questões ou experimentos na área, além da capacidade de interligar assuntos da sua linha de pesquisa com outras áreas do conhecimento.
	Os candidatos estrangeiros poderão responder as provas discursivas e realizar a defesa de projeto de doutorado em português ou inglês.



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

Prova escrita de conhecimentos em Genética e Biologia Molecular 
De zero a dez
(eliminatória e classificatória)
Prova de inglês
De zero a dez
(classificatória)
Curriculum vitae no formato Lattes e Histórico Escolar
De zero a dez
 (classificatória)
Análise do texto escrito do pré-projeto*
De zero a dez
(classificatória)
Defesa do pré-projeto*
De zero a dez
(classificatória)
	*apenas para candidatos ao doutorado
	Os candidatos serão selecionados por ordem decrescente das médias obtidas, respeitando-se o número máximo de vagas neste edital para cada nível de curso (mestrado ou doutorado). Na hipótese de empate, será classificado o candidato que obtiver maior nota na prova de conhecimento (etapa 1). A nota final será formada pela média aritmética das etapas constantes na tabela acima.  A média mínima para aprovação no processo seletivo é 7,0 (sete inteiros). Será divulgada uma lista de excedentes, caso ocorra, na secretaria do curso e na página do PPGGBM na internet.

No caso de aprovação no processo seletivo, porém, além da capacidade de orientação do docente (conforme apresentado na tabela disponível na página do PPGGBM na internet [http://www.uesc.br/genetica/index.php?item=conteudo_ selecao.php]), o candidato será consultado sobre a possibilidade de remanejamento para outro orientador do PPGGBM que tenha disponibilidade e capacidade de orientação.

Dia 15/12/2011
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 dois dias contados a partir da divulgação do resultado final.
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 da UESC aprovado pelo CONSEPE
Horário
Das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 15h30.
Local
Secretaria de Pós-Graduação (SEPOG) - Torre Administrativa – 1º andar
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.

5.2. As aulas serão iniciadas em data definida no Calendário Acadêmico da UESC 2012, na Sala de Aula do PPGGBM (sala 3009, térreo do pavilhão Jorge Amado).
5.3. Uma vez aprovado, o candidato que apresentar, na inscrição, o certificado, ou a declaração, relativos à conclusão de curso de maior titulação, deverá apresentar cópia autenticada do diploma no prazo máximo de 12 meses, contados a partir da data da primeira matrícula, sob pena de ser desligado do curso.
5.4. Os candidatos diplomados no exterior terão 12 meses, contados a partir da data da primeira matrícula, para entregar cópia autenticada do diploma de graduação e do mestrado, além do comprovante da tramitação dos mesmos junto ao órgão de reconhecimento de instituição de ensino superior no Brasil, sob pena de ser desligado do curso.
5.5. 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 PPGGBM.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 05 de agosto de 2011.



ANTONIO JOAQUIM BASTOS DA SIVA
REITOR
ANEXO I

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)
	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



	Pesquisador na área de ciências biológicas (4 por ano e com pelo menos 20h/semana).

12



	Pesquisador em outra área de conhecimento (2 por ano e com pelo menos 20h/semana).

6



	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).

livre



	Resumos, resumos expandidos ou artigos apresentados ou publicados nos últimos cinco anos em congressos na área de ciências biológicas (2 pontos por unidade) ou áreas afins (1 ponto).

18


Outras atividades diversas (2)
	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).

18



	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).

12



	Docente de ensino superior (6 pontos por semestre com pelo menos 1 turma e 1 disciplina de 60h ou equivalente)

18



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

12



	Exercício profissional em outras atividades ou estágio profissional na área de ciências biológicas (2 pontos por ano).

12



	Atividade docente no ensino médio em ciências biológicas ou afins (4 pontos por ano).

12



	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 em cada bloco de atividades, 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 no Curriculum vitae no formato Lattes, com páginas e itens comprobatórios numerados em seqüência.
Os documentos comprobatórios devem ser incluídos após o CV lattes impresso, obedecendo a mesma ordem seqüencial dos itens citados no currículo lattes.



ANEXO II


	BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:


ALBERTS, B.; BRAY, D.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K. & WATSON, J. D. (eds) [Tradução de: “Molecular Biology of the Cell”, por Amauri Braga Simonetti et al.]. Biologia molecular da célula. 4. ed., Porto Alegre: Artes Médicas Sul. 1463p. 2004.
FUTUYMA, D. Biologia evolutiva. Tradução de M. de Vivo. Ribeirão preto: Sociedade Brasileira de Genética e CNPq.   646p. 1992.
GRIFFITHS, A.J.F.; WESSLER, S.; LEWONTIN, R.C.; GELBARTH, W.M.; SUZUKI, D.T.; MILLER, J.H. Introdução à Genética. [Trad. P.A. Motta] 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 794 p. [os que preferirem, pode utilizar a 9ª edição].
LEWIN, B. Genes VII. Artmed, 2001. 7ª edição.
LEHNINGER, A. L.; NELSON, D. L.; COX, M. M. Lehninger princípios de bioquímica. 2007. 4. ed. São Paulo: Sarvier,
SNUSTAD, D. P. e SIMMONS, M. J. Fundamentos de Genética. 2a Ed. Trad. Paulo Armando Motta. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2001.
STRACHAN, T., READ, A.P. Genética Molecular humana. 2a ed. Porto Alegre: Artmed.(2002).
ZAHA, A., FERREIRA, H.B., PASSAGLIA, L.M.P. Biologia Molecular Básica. 3ª ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 2003. 756 p.

