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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
PORTARIA REITORIA UESC Nº 1502




O Reitor em exercício da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, 




RESOLVE




Art. 1º - Alterar o Edital UESC nº 176/2012, na forma que indica:

“2.1. As inscrições serão realizadas mediante os seguintes documentos, período, horário e local:

Período
De 03 de setembro a 29 de outubro de 2012
Local
PROTOCOLO GERAL da UESC - Térreo do Pavilhão Adonias Filho, Rodovia Jorge Amado, km 16 – Ilhéus, BA, CEP: 45662-900
Horário
das 08h00 às16h00.”

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido Edital.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 18 de setembro de 2012



EVANDRO SENA FREIRE
                                           REITOR EM EXERCÍCIO






EDITAL UESC Nº 176
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA A TURMA 2013 DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENTICA E BIOLOGIAEM GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR – 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 Genética e Biologia Molecular (PPGGBM). 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 estão abertas pelo presente edital, objetiva o preenchimento total de até 18 vagas para o mestrado e até 10 vagas para o doutorado, conforme o quadro abaixo:
Docente
Vagas 
Área do projeto

MS
DS

Abelmon da Silva Gesteira
abelmon@cnpmf.embrapa.br" abelmon@cnpmf.embrapa.br 
1
1
	Estudo da tolerância à seca em genótipos de citros

Melhoramento genético de citros
Alex-Alan F. de Almeida
alexalan@uesc.br 
1
2
	Avaliação da indução de resistência sistêmica adquirida (RSA) para controle da vassoura-de-bruxa (Monioliophthora perniciosa) em plântulas de cacau

Seleção de genótipos de cacau tolerantes à seca
Respostas moleculares, fisiológicas e bioquímicas de genótipos seminais e clonais de cacau ao estresse por irradiância
Carla Cristina Romano
romanocc@uol.com.br 
1
-
	Imunogenética
Imunologia molecular

Carlos Priminho Pirovani
pirovanicp@gmail.com" pirovanicp@gmail.com 
1
-
	Análise proteômica e caracterização de proteínas do secretoma de Ceratocystis cacaofunesta, causador do mal-do-facão no cacaueiro

Cristina Pungartnik
cpungartnik@yahoo.com.br" cpungartnik@yahoo.com.br 
1
-
	Mecanismo de resistência da vassoura de bruxa

Didier Clement
didier.clement@cirad.fr" didier.clement@cirad.fr 
1
-
	Melhoramento genético do cacaueiro

Dominique Garcia dominique.garcia@cirad.fr" dominique.garcia@cirad.fr 
1
-
	Genética molecular da interação hévea-Microcyclus ulei

Fabienne Micheli
fabienne.micheli@cirad.fr" fabienne.micheli@cirad.fr 
1
2
	Transcriptomica da interação cacau-Moniliophthora perniciosa

Transcriptomica em relação com qualidade em Citros
	Proteomica em relação com estresse hídrico e/ou qualidade em citros
Fátima C. Alvim
alvim@uesc.br" alvim@uesc.br 
1
-
	Interação planta-patógeno
	Transgenia vegetal

Fernanda A. Gaiotto
gaiotto@uesc.br" gaiotto@uesc.br 
1
-
	Genética de populações de espécie arbórea (a combinar) com vistas ao manejo e à conservação florestal na região cacaueira do sul da Bahia

Janisete Gomes da Silva-Miller
jgs10@uol.com.br" jgs10@uol.com.br 
1
-
	Evolução
	Insetos

Karina P. Gramacho
karina@ceplac.gov.br" karina@ceplac.gov.br 
1
1
	Interação planta-patógeno

Fitopatologia molecular
Leandro L. Loguercio
leandro@uesc.br" leandro@uesc.br 
-
1
	Bioprospecção de atividades entomocidas (Vip3A) no sobrenadante de isolados tropicais de Bacillus thuringiensis por técnicas moleculares e imunoquímicas

Análise temporal da expressão de genes marcadores de micoparasitismo (quitinases, glucanases e proteases) de Trichoderma stromaticum em isolados contrastantes no biocontrole da vassoura-de-bruxa do cacaueiro.
Análise integrada de fatores abióticos na fisiologia e expressão de genes envolvidos na conidiação in vitro de isolados de Trichoderma stromaticum, visando condições de produção de esporos em larga-escala em substrato econômico.
Marcio Gilberto C. Costa
costamgc@yahoo.com.br" costamgc@yahoo.com.br 
2
2
	Análise do transcriptoma de citros sob deficiência hídrica

Caracterização de genes da biossíntese de carotenoides em citros
Análise do transcriptoma de sementes de urucum
Transformação genética de citros com genes candidatos de tolerância à seca
Marco Antônio Costa
costama@uesc.br" costama@uesc.br 
1
1
	Citogenética Molecular e Genética Molecular de Insetos

Margarete M. de Souza
souzamagg@yahoo.com.br" souzamagg@yahoo.com.br 
1
-
	Citogenética molecular em espécies e híbridos interespecíficos de passifloras (Projeto CNPq)
	Obtenção e análise de progênies F1 de híbridos interespecíficos de passifloras (Projeto UESC)

Rachel Passos Rezende
rezende.rachel@gmail.com" rezende.rachel@gmail.com 
1
-
	Diversidade e prospecção de microrganismos de ambientes marinhos e terrestres

Ronan Xavier Corrêa
ronanxc@uesc.br" ronanxc@uesc.br 
1
-
	Investigar a hipótese de ocorrência de um híbrido natural no complexo Caesalpinia echinata e validar seu estabelecimento formal com base em genes nucleares e cloroplastídicos

TOTAL
18
10


	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.
	Caso haja candidatos classificados como excedentes ao número de vagas e caso os docentes ou a coordenação do programa tenham obtido bolsas de mestrado ou de doutorado, o número de vagas poderá ser ampliado até o número total de bolsas de mestrado e de doutorado que estejam disponíveis até o final do primeiro semestre letivo de 2013, podendo estas serem preenchidas por candidatos aprovados neste Edital, conforme ordem de classificação.
	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
De 03 de setembro a 29 de outubro de 2012
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 fevereiro de 2013

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 fevereiro de 2013

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)

Somente para candidato(a) que deseja fazer prova em local diferente do especificado neste edital: Ficha com Termo de compromisso (ANEXO I) 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 de seleção.
	(*) 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 29/10/2012.
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 03/12/2012
Prova escrita de conhecimentos em Genética e Biologia Molecular. Esta etapa consistirá em uma prova dissertativa sobre um assunto referente a uma das 7 linhas de pesquisa do PPGGBM, à escolha do(a) candidato(a).
Local
Local a ser informado juntamente com a homologação das inscrições. Esses locais serão na Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, BA (Sala 3009, Térreo do Pavilhão Jorge Amado); EMBRAPA Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas, BA; EMBRAPA Cenargen, Brasília, DF; EMBRAPA CPATU, Belém, PA; UFERSA, Mossoró, RN; ou locais escolhidos pelo(a) candidato(a) que indicar um responsável para aplicação da prova (ANEXO I).
Horário
Das 8h00 as 11h00
Observação
Esta etapa será eliminatória, tendo seu resultado e convocação para a defesa do projeto de pesquisa divulgado no dia 04/12/2012 às 11h00.
Recurso: poderá ser interposto até as 10h00 do dia 05/12/2012 na secretaria do PPGGBM, em duas vias. Resultado final até 17h00 do dia 05/12/2012. Será permitido ao candidato portar calculadora simples.
 
Etapa 2
Dia 03/12/2012
Prova de inglês. 
Local
Local a ser informado juntamente com a homologação das inscrições. Esses locais serão na Universidade Estadual de Santa Cruz em Ilhéus – Bahia (Sala 3009, Térreo do Pavilhão Jorge Amado), EMBRAPA Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas, BA; EMBRAPA Cenargen, Brasília, DF; EMBRAPA CPATU, Belém, PA; UFERSA, Mossoró, RN; ou locais escolhidos pelo(a) candidato(a) que indicar um responsável para aplicação da prova (ANEXO I).
Horário
Das 13h00 às 16h00
Observação
Esta etapa será classificatória, tendo seu resultado divulgado no dia 04/12/2012 às 17h00.
Recurso: poderá ser interposto até as 16h00 do dia 05/12/2012 na secretaria do PPGGBM, em duas vias. Resultado final até 11h00 do dia 06/12/2012. Será permitido ao candidato portar dicionário.

Etapa 3 (apenas para os candidatos ao doutorado)
De 05 a 08/12/2012 
Defesa e arguição do projeto de pesquisa 
Local
Local a ser informado juntamente com a homologação das inscrições. Para defesa presencial, o local será na Universidade Estadual de Santa Cruz em Ilhéus – Bahia. A defesa será feita por skype para os outros locais (EMBRAPA Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas, BA; EMBRAPA Cenargen, Brasilia, DF; EMBRAPA CPATU, Belém, PA; UFERSA, Mossoró, RN) ou locais escolhidos pelo(a) candidato(a) com indicação de um responsável pela organização da defesa (ANEXO I)
Horário
A partir das 8h00 
Observação
Esta etapa será classificatória.

Etapa 4
Dias 10 a 12/12/2012
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 II deste edital.

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 B1 ou superior na área de Ciências Agrárias 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 PPGGBM na internet com pelo menos 10 dias de antecedência da data da prova.

O não comparecimento do candidato, impreterivelmente no dia 03 de dezembro de 2012, 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, consequentemente, resultará na sua desclassificação. 
Os candidatos ao mestrado que não alcançarem nota 5,0 (cinco) nas provas de conhecimentos específicos serão desclassificados do processo seletivo.
Os candidatos ao doutorado que não alcançarem nota 7,0 (sete) 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 e doutorado constará de temas com base nas linhas de pesquisa do PPGGBM e nos seguintes assuntos, de acordo com a bibliografia recomendada (ANEXO III):

	Mendelismo: os princípios da herança

Mutações gênicas, variações cromossômicas e reparo de DNA
Estrutura de ácidos nucleicos, 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 avaliará os 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 a prova de conhecimento e defender o 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 projeto de pesquisa*
De zero a dez
(classificatória)
Defesa e arguição do projeto de pesquisa*
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). 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 o quadro apresentado no item 1.1 deste edital, o candidato será consultado sobre a possibilidade de remanejamento para outro orientador do PPGGBM que tenha disponibilidade e capacidade de orientação.

Dia 14/12/2012
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 2013 da UESC aprovado pelo CONSEPE
Horário
Das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 15h30.
Local
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular da UESC, Pavilhão Jorge Amado, térreo, sala no. 3009 
Documentos
Ficha de matrícula e plano de estudo devidamente preenchidos e assinados
	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 2013, 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 L￭ngua Portuguesaem 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, 29 de agosto de 2012.



ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
REITORA
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ANEXO I

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular – CAPES EMBRAPA

Os candidatos que desejam realizar a prova de conhecimentos, interpretação de textos em inglês e defesa de projeto (para candidatos ao doutorado) em outros locais que não a UESC (Ilhéus, BA) ou EMBRAPA Mandioca e Fruticultura (Cruz das Almas, BA) ou EMBRAPA Cenargen (Brasília, DF) ou EMBRAPA CPATU (Belém, PA) ou UFERSA (Mossoró, RN), deverão preencher os dados abaixo e encaminhar como parte da 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

Eu, .........................................................................., RG:..........................., me comprometo em aplicar a prova de conhecimentos e interpretação de textos em inglês para ..................
......................................................, candidato(a) ao ingresso no PPGGBM da UESC, por vaga disponibilizada conforme o Edital UESC No.____. Estou ciente que a prova será aplicada no dia 03 de dezembro de 2012, das 08h às 11h (prova de conhecimento) e das 13:00h às 16:00h (prova de inglês). E que após a aplicação deverei digitalizar a prova e enviar por vias eletrônicas conforme contatos que serão estabelecidos pela Comissão de Seleção. Estou ciente que o não cumprimento desta atividade poderá implicar na eliminação do candidato.


Local:................................   Data:......................... Assinatura:..........................................
 

ANEXO II

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).*Qualis Ciências Agrárias I

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



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

livre


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 sequência.
Os documentos comprobatórios devem ser incluídos após o CV Lattes impresso, obedecendo a mesma ordem sequencial dos itens citados no currículo Lattes.



ANEXO III


	BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:


ALBERTS, B.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; WALTER, P. Biologia molecular da célula. 5ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 1396p.
FUTUYMA, D. Biologia evolutiva. 3ª Ed., Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Genética e CNPq, 2009. 832p.
GRIFFITHS, A.J.F.; WESSLER, S.; LEWONTIN, R.C.; CARROLL, S. Introdução à genética. 9ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 740 p.
GUERRA, M. Introdução à citogenética geral. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 1988. 142p .
LEWIN, B. Genes IX. 9ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 912p.
NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 2010. 5ª Ed. São Paulo: Sarvier. 1304 p.
SNUSTAD, D. P.; SIMMONS, M. J. Fundamentos de genética. 4° Ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2008. 926p.
ZAHA, A., FERREIRA, H. B., PASSAGLIA, L. M. P. Biologia molecular básica. 4ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 416 p.

