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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16 – Rodovia Ilhéus/Itabuna
Tel: Reitoria (73) 3680-5003/5017/5311/5002 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-000 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br
EDITAL UESC N° 112
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
SELEÇÃO DE CANDIDATOS AOS CURSOS DE MESTRADO ACADÊMICO EM BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA DE MICRORGANISMOS- TURMA 2009

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 acadêmico em Biologia e Biotecnologia de Microrganismos encontram-se abertas, obedecendo às seguintes normas:
1. DAS VAGAS E REQUISITOS DOS CANDIDATOS
1.1. A seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente Edital, objetiva o preenchimento de 16 vagas para o mestrado.
a) Serão oferecidas duas vagas institucionais para o Mestrado Acadêmico (MSc) abertas a docentes e funcionários do quadro efetivo da UESC.
b) Os candidatos às vagas institucionais submeter-se-ão a todas etapas do processo seletivo, porém serão classificados em lista específica, observados os limites de vagas.
c) Na hipótese de não preenchimento das vagas institucionais, estas poderão ser destinadas a candidatos classificados como excedentes, a critério do Colegiado.
1.2. Podem candidatar-se ao MSc os profissionais portadores de diploma, ou de certidão de conclusão, ou que sejam concluintes (até fevereiro de 2009) de cursos de graduação de duração plena e reconhecidos pelo MEC, os quais devem ser emitidos pelos órgãos competentes das instituições de ensino.
1.3. Os diplomas, certificados ou declarações deverão ser de cursos pertencentes à área de ciências biológicas ou a áreas de conhecimento consideradas afins às ciências biológicas, observadas as áreas de concentração e linhas de pesquisa descritas na página do programa na INTERNET.
2. DAS INSCRIÇÕES:
2.1. As inscrições serão realizadas mediante os seguintes documentos, período, horário e local:
Período
De 15/09/2008 a 10/10/2008.
Horário
Das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00.
Local
Protocolo Geral da UESC, Pavilhão Adonias Filho, Térreo, Rodovia Ilhéus-Itabuna, km 16, Ilhéus, BA, CEP 45.650-000.
Taxa
R$30,00 (trinta reais), recolhidos à conta UESC no Banco do Brasil, agência 3832-6, conta corrente nº 991.220-7.
Fotocópia autenticada dos documentos (organizados em um envelope e sem encadernação)
Relação de documentos:

1. Carteira de identidade e CPF.

2. Título eleitoral.

3. Diploma de graduação, certificado de colação de grau ou declaração de concluinte de curso de graduação.

4. Histórico escolar do curso de graduação.
Documentos específicos
5. Uma fotografia 3 x 4 recente, original e colorida.

6. Comprovante do pagamento da taxa de inscrição.
Documentos devidamente preenchidos com base em formulários disponíveis no final deste edital.
7. Ficha de inscrição.

8. Declaração do candidato de estar ciente das exigências de dedicação às atividades do
Programa  .

9. Carta de aceite emitida por um docente orientador do corpo permanente ou colaborador  do PPGBBM da UESC.

10. Declaração do candidato de que concorda com as normas previstas neste edital.
Currículo
11. Currículo modelo Lattes completo em uma via, devidamente comprovado e encadernado na ordem, atualizado e cadastrado no CNPq (http://www.cnpq.br).
2.2. Uma vez aprovado, o candidato que apresentar na inscrição certificado ou declaração, relativos à conclusão de curso, 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 programa.
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, no endereço citado no item 2.1.
a) As inscrições pelo SEDEX somente serão efetivadas quando a documentação exigida for recebida completa e de uma só vez, com data máxima de postagem até 09/10/2008.
2.4. A Comissão de Seleção do PPGBBM analisará a documentação apresentada na inscrição e decidirá sobre o deferimento dos pedidos de inscrição, sendo o resultado divulgado na página do PPGBBM na INTERNET  até o dia 27/10/2008 antes do início da prova escrita.
a) Só serão deferidos os pedidos de inscrição com documentação completa, declarações devidamente assinadas 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 poderá encaminhar recurso à Comissão, no prazo máximo de 24 horas contados a partir da divulgação estipulada no item 2.4.
3. DA SELEÇÃO:
3.1. O processo de seleção será realizado por uma comissão de seleção e constará de análise de currículo e histórico escolar, avaliação de conhecimento, avaliação em língua inglesa e entrevista.
3.2. A Etapa I consiste na análise do currículo e histórico escolar, e será realizada pelos membros da comissão de seleção, no período de 13 a 17/10/2008.
a) A comissão de seleção deverá atribuir nota nesta etapa levando em consideração a distribuição de: 30% dos pontos relativos ao histórico escolar de graduação, 50% dos pontos relativos aos itens que comprovam experiência anterior em pesquisa científica; 20% dos pontos aos demais itens do currículo, e de acordo com o Barema de julgamento do Currículo (Anexo I).
b) O resultado da análise de currículo será divulgado na página do PPGBBM na INTERNET e no mural localizado ao lado da sala de aula do Programa, no NBCGIB, no dia 03/11/2008 antes do início da prova escrita.
c) Os candidatos que não alcançarem nota igual ou maior a cinco na análise de currículo e do histórico, serão desclassificados do processo seletivo, sendo dispensados das demais etapas e avaliações.
d) O candidato que se julgar insatisfeito com o resultado poderá encaminhar recurso à Comissão, no prazo máximo de 24 horas contados a partir da divulgação do resultado da análise de currículo .
3.3. A Etapa II consistirá na prova escrita de conhecimentos em microbiologia e biotecnologia de microrganismos e na prova escrita de inglês, as quais serão feitas pelos candidatos no dia 17/11/2008 (prova escrita) e 19/11/2008 (prova inglês),respectivamente,  na sala de aula do NBCGIB, localizada no Campus da UESC, com início às 08h30.
a) O não comparecimento do candidato, impreterivelmente no dia, horário e local citados no item 3.3, inviabilizará a continuidade de sua participação no processo de seleção.
b) Os candidatos que não alcançarem nota igual ou superior a cinco na prova de conhecimentos, serão desclassificados do processo seletivo e dispensados da etapa de entrevista.
c) Todos os candidatos farão a prova de inglês e aqueles que não alcançarem nota igual ou superior a cinco serão desclassificados do processo seletivo e dispensados da etapa de entrevista.

d) A prova escrita de conhecimentos a ser feita pelos candidatos consistirá de perguntas que permitam ao candidato demonstrar conhecimentos sobre microbiologia e biotecnologia, com base nos temas descritos no Anexo II.
e) A prova de inglês a ser feita pelos candidatos consistirá de questões dissertativas, as quais possibilitem ao candidato demonstrar que analisou criticamente e compreendeu um artigo científico em inglês (será permitida a utilização de dicionário), sendo capaz de explicar os aspectos do tema deste artigo.
f) A lista com os classificados para entrevista será afixada pela comissão de seleção na porta da sala de aulas do PPGBBM, no NBCGIB, no dia 25/11/2008 antes da entrevista, indicado no item 3.6 deste edital. 
g) O candidato que se julgar insatisfeito com o resultado poderá encaminhar recurso à Comissão, no prazo máximo de 24 horas, contados a partir da divulgação do resultado dos classificados para a entrevista.
3.6. A Etapa III consistirá na entrevista, feita aos candidatos pela comissão de seleção, no período de 26 e 27/11/2008, na sala de aula do PPGBBM no NBCGIB, com início às 08h30.
a) O não comparecimento do candidato para a entrevista no período indicado no item 3.6 e em horário determinado pela Comissão de Seleção, implicará na sua desclassificação no processo;
b) Na entrevista, o candidato deverá demonstrar habilidade em responder questões orais em três blocos de perguntas, com peso eqüitativo na nota da entrevista: i) atividades e produções constantes no Currículo Lattes; ii) conhecimentos gerais a critério da comissão de seleção; e iii) conhecimentos sobre os temas constantes no Anexo I relativos ao currículo do aluno.
c) A nota da entrevista deverá representar a conclusão da comissão de seleção quanto ao preparo do candidato para ingressar no PPGGBM bem como a aderência de seu projeto ou proposta de trabalho às linhas de pesquisa deste PPGGBM.
d) Não caberá recurso à avaliação da entrevista.
4. DA AVALIAÇÃO:
4.1. Para cada candidato será atribuída uma nota pela comissão de seleção, correspondente à média ponderada dos pontos obtidos em cada parâmetro considerado em cada uma das etapas, conforme os seguintes pesos:
Etapa
Faixa de nota
Peso
Currículo e histórico escolar
zero a dez
2
Prova escrita de conhecimentos ou avaliação do artigo
zero a dez
3
Prova de inglês
zero a dez
3
Entrevista
zero a dez
2

4.2. Os candidatos serão selecionados por ordem decrescente das médias obtidas, respeitando-se o número máximo de vagas estabelecidos pelo Colegiado e a capacidade de orientação por linha de pesquisa.
a) Na hipótese de empate, será classificado o candidato que obtiver maior nota na prova escrita.
b) A média mínima para aprovação no processo seletivo é cinco.
4.3. Os resultados completos, com os pontos obtidos em cada parâmetro e notas de cada candidato, conforme descrito nos itens 4.1 e 4.2 serão apresentados pela comissão de seleção ao Colegiado do PPGBBM em reunião específica para apreciação e homologação.
a) Os resultados completos homologados pelo Colegiado serão imediatamente informados aos candidatos em lista afixada na porta da sala da coordenação do PPGBBM.
b) A lista com os candidatos classificados no processo seletivo, em ordem da nota final, será encaminhada pela Coordenação do PPGBBM à Reitoria para homologação e publicação.
c) Os resultados finais somente terão validade legal após homologação e publicação pela Reitoria.
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
Taxa
R$ 60,00 (sessenta reais), recolhidos à conta da UESC no Banco do Brasil, agência 3832-6, conta corrente nº 991.220-7.
a) 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). 
5.2. As aulas serão iniciadas em data definida no Calendário Acadêmico da UESC 2009, na sala de aula do PPGBBM, no NBCGIB.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 09 de setembro de 2008.



ANTONIO JOAQUIM BASTOS DA SIVA
REITOR























ANEXO I
BAREMA DE JULGAMENTO DO CURRÍCULO
Grupo (peso)
Descrição de atividades, certificadas pelo órgão competente da instituição de origem.
Limite
Pontos obtidos
Nota*
Histórico (3)
	Histórico escolar (coeficiente de rendimento escolar acumulado CRAA).
-


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



	Artigo científico ou capítulo de livro na área ou área correlata, publicados nos últimos cinco anos (10 por unidade).

livre



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

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 (4 pontos por ano).

12



	Desenvolvimento de Software, produtos ou processos, com patente registrada ou depositada (10 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. 



















ANEXO II
TEMAS E BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA DE CONHECIMENTOS
Temas:
1.	Classificação dos microrganismos 
2.	Morfologia e Citologia Bacteriana e Fúngica.
3.	Metabolismo e Nutrição Microbianos
4.	Estrutura , replicação e organização dos vírus.
5.	Genética de microrganismos - conjugação, transformação e transdução.
6.	Principais Técnicas aplicadas no laboratório de microbiologia.
7.	Tecnologia do DNA recombinante e Organismos Geneticamente Modificados.
8.   Interação microrganismos e hospedeiro e mecanismos de patogenicidade
9    Defesas inespecíficas e específicas do hospedeiro
10. Drogas antimicrobianas


Bibliografia recomendada:

Trabulsi, L.R. Microbiologia. 6º ed. Porto Alegre; Editora Artmed, 2002.

Murray, P.; Rosenthal, K.S.; Kobayashi, G.S.; Pfaller, M.A. Microbiologia Médica. 4º d. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.

Jawetz, E.; Melnick, A.; Adelberg, E.a. Microbiologia Médica. 20º ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997.

Tortora, G.J.; FUNKE, B.R.; CASE, C.L. Microbiologia. 6º ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.

BROCK, T.D.; MADIGAN, M.T.; MARTINKO, J.M.; PARKER, J. Microbiologia, 10ªed. Pearson, 2004.

JUNQUEIRA & CARNEIRO, Biologia Celular e Molecular, 8º ed. Guanabara Koogan, 2005.










