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EDITAL UESC Nº 128 
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O CURSO DE MESTRADO EM 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO AMBIENTE – 2018-2019 

 
A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso das suas 
atribuições, torna pública a abertura de inscrições para a seleção de candidatos ao 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO 
AMBIENTE – NÍVEL MESTRADO ACADÊMICO. 

 

1. DAS VAGAS E REQUISITOS DOS CANDIDATOS 
 

A seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente Edital, objetiva o preenchimento 
de até 15 (quinze) vagas do curso de Mestrado Acadêmico do Programa de Pós- 
Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente para ingresso no primeiro 
semestre de 2018, sendo até 13 (treze) vagas abertas à livre concorrência, 02 (duas) 
vagas institucionais abertas a docentes e funcionários do quadro efetivo da UESC, 
conforme Resolução CONSU Nº 06/2013. O Quadro1 apresenta a distribuição das 
vagas por linha de pesquisa e orientadores (descrição das linhas de pesquisa 
constantes no Anexo VI, disponível na página 
http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/mdrma/). 

 
Quadro 1 - Distribuição das vagas por linhas e sublinhas de pesquisa e orientadores. 

LINHAS DE 
PESQUISA 

 
SUBLINHAS DE 
PESQUISA 

 
DOCENTE 

N° de 
vagas 

 
LINHA 1 – ANÁLISE, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 
AMBIENTAL 

 
Análise do uso, gestão e 
qualidade ambiental de áreas 
urbanas, rurais e costeiras.  
 
Mapeamento Geoambiental 
Riscos Naturais. 

MARIA EUGENIA BRUCK DE MORAES 
DANIELA MARIANO LOPES DA SILVA 
RAILDO MOTA DE JESUS 
ANA MARIA SOUZA DOS SANTOS 
ROBERTO FERREIRA MACHADO MICHEL 
FELIZARDO ADENILSON ROCHA 
 

6 

LINHA 2 - COMUNIDADES 
SUSTENTÁVEIS 

Economia dos recursos 
naturais, políticas públicas e 
meio ambiente. 
 
Biodiversidade e conservação 
 
Interações ambiente-sociedade. 

MONICA DE MOURA PIRES 
ANDREA DA SILVA GOMES 
ALEXANDRE SCHIAVETTI 
ROMARI ALEJANDRA MARTINEZ MONTANO 
CHRISTIANA CABICIERI PROFICE  

5 

LINHA 3 - TECNOLOGIA E 
QUALIDADE AMBIENTAL 

Tecnologias ambientais. Gestão 
Ambiental e do Ciclo de Vida de 
Produtos. Estudos de Poluição 
Ambiental. 

FERMIN DE LA CARIDAD G. VELASCO 

LUCIANO BRITO RODRIGUES 
FRANCISCO HERIBERTO MARTINEZ LUZARDO 

4 
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Podem candidatar-se profissionais portadores de diploma ou concluintes (até a data de 
matrícula) de curso de graduação plena em qualquer área do conhecimento e que 
tenham afinidade e interesse com a temática central do curso. 

Os candidatos às vagas institucionais submeter-se-ão a todas as etapas do processo 
seletivo, porém serão classificados em lista específica, conforme estabelecido pela 
resolução CONSU 06/2013. 

 
Caso o número de vagas de livre concorrência não seja preenchido, parcialmente ou 
em sua totalidade, as vagas poderão ser aproveitadas por candidatos das vagas 
institucionais, que se encontrem na lista de excedentes, de acordo com a 
disponibilidade do número de vagas excedentes. O mesmo se aplica as vagas 
institucionais em relação à reserva da ampla concorrência. 

 
 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

 
Período 04 de setembro a 10 de outubro de 2017 

 

As inscrições poderão ser feitas diretamente no Protocolo Geral da UESC, das 08h00 
às 12h00 e das 13h30 às 16h00 pelo candidato, pelo seu procurador, ou pelo serviço 
dos correios, com data máxima de postagem até 10/10/2017, endereçadas ao 
Programa de Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, Protocolo Geral da 
UESC, Pavilhão Adonias Filho, Térreo, Rodovia Ilhéus-Itabuna, km 16, Ilhéus, BA, CEP 
45.662-900. 

A inscrição somente será efetivada quando a documentação exigida for recebida 
completa e de uma só vez. Caso sejam enviadas mais de uma inscrição, será 
considerada válida a última. 

O não atendimento a qualquer dos requisitos desse edital e da regulamentação da 
UESC que o disciplina inviabilizará a continuidade da participação do candidato no 
processo de seleção. 

Informações adicionais, podem ser encontradas na home page do Programa 
(http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/mdrma/). 

 
 

3. DA DOCUMENTAÇÃO 
 

Apresentar os seguintes documentos, encadernados e na seguinte ordem*: 
1. Formulário de inscrição preenchido e assinado (Anexo I, disponível na página 
http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/mdrma/); 

2. Fotocópia de documento oficial com foto (carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, 
carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional) e CPF; passaporte para 
candidatos estrangeiros; 

http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/mdrma/)


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 

 

3. Fotocópia do título eleitoral (para candidatos brasileiros); 

4. Fotocópia do Diploma de graduação, certificado de colação de grau ou declaração de concluinte 
de curso de graduação até a data da matrícula dos ingressantes no curso; 
5.Fotocópia do histórico do curso de graduação; 

6. Declaração e termo de compromisso do candidato de que concorda com as normas 
previstas neste edital, para o programa de interesse, conforme (Anexo II, disponível na página 
http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/mdrma/). 
7. Curriculo vitae no formato Lattes completo (http://lattes.cnpq.br/), atualizado e cadastrado no 
banco de dados do CNPq em uma via, devidamente comprovado, restrito ao período de 
atuação dos últimos cinco anos e o corrente ano (2012-2017). As fotocópias dos documentos 
que comprovem devidamente as informações contidas no Curriculo vitae deverão ser 
apresentadas na mesma ordem em que aparecem no Lattes  e ENCADERNADAS. 

 

4. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

A Comissão de Seleção analisará a documentação apresentada e o resultado será 
divulgado na página da UESC (www.uesc.br) até o dia 17/10/2017, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato a obtenção desta informação. 

O candidato que se julgar insatisfeito com o resultado da homologação da inscrição no 
processo seletivo poderá encaminhar recurso (Anexo III) à Comissão, no prazo  
máximo de dois dias úteis contados a partir da divulgação. 

 
5. DA SELEÇÃO: 

O processo de seleção constará das seguintes etapas: 
ETAPA 1 - Prova de conhecimentos (Etapa Eliminatória e classificatória - Peso 4) 

Data 14/11/2017 

Local Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, BA (Sala 3010, Térreo do 
Pavilhão Jorge Amado) e nas universidades participantes que estiverem na 

lista divulgada no site da UESC até o dia 31.10.2017 (ver Anexo IV). 

Horário Das 8h00 as 12h00 

Observação Prova escrita de conhecimentos. O candidato deverá discorrer sobre 
questões formuladas a partir das referências indicadas, divulgados neste edital 
no anexo VI. A avaliação levará em consideração o domínio do candidato 
sobre o tema, a consistência na argumentação e a correção da linguagem 
escrita. A prova será corrigida, sem identificação do candidato, por dois 
docentes do programa. Caso haja discrepância igual ou maior a 3/10 pontos 
entre as duas avaliações, a prova será submetida a um terceiro avaliador. Os 
avaliadores serão indicados pelo Colegiado do Curso. A nota a ser atribuída  
ao candidato será a média das duas notas mais próximas. Havendo 
equidistância entre as notas, a nota final da prova escrita será a média das  
três notas.Candidatos que obtiverem nota inferior a 7 (sete) nesta etapa serão 
eliminados. 

Resultado da 
1a Etapa 

22/11/2017 

 

 A prova de conhecimento específico será considerada como proficiência em língua 

portuguesa pelos candidatos estrangeiros. 

http://lattes.cnpq.br/)
http://www.uesc.br/
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ETAPA 2 - Prova de língua inglesa (Etapa Eliminatória e classificatória - Peso 2) 

Data 14/11/2017 

Local Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, BA (Sala 3010, Térreo do 
Pavilhão Jorge Amado), nas universidades participantes que estiverem na 
lista divulgada no ANEXO IV ou indicar um local para realização das provas 
até o dia 31.10.2017 nos casos descritos no ANEXO IV disponível na página 
(http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/mdrma/). 

Horário Das 14:00hs as 17:00hs 

Observação Prova de língua inglesa: Interpretação, compreensão e análise de texto. É 
permitido o uso de dicionário pelo candidato. A nota mínima para aprovação 
é 7,0*. 

Resultado da 2a 

Etapa 
22/11/2017 

*Em caso do candidato apresentar a proficiência em língua inglesa com pontuação 
igual ou superior a 7,0 (sete), a mesma não pode ser anterior ao prazo de 05 (cinco) 
anos. A comprovação da proficiência deverá ser anexada junto à solicitação de 
dispensa no formulário do Anexo I. 

 
ETAPA 3 - Avaliação do Curriculo vitae no formato Lattes (Etapa Classificatória - Peso 2) 

Data 27 a 30/11/2017 

Local Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, BA (Sala 3010, Térreo do 
Pavilhão Jorge Amado). 

Observação Avaliação do Curriculo. Será realizada apenas pelos membros da comissão de 
seleção, com base na documentação apresentada. Esta etapa seguirá a 
análise dos itens constantes no ANEXO VI deste edital. 

 
ETAPA 4 –Entrevista (Etapa Classificatória - Peso 2) 

Data 27 a 30/11/2017 

Local Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, BA (Sala 3010, Térreo do 
Pavilhão Jorge Amado). 

 

5. DA AVALIAÇÃO: 

A cada candidato será atribuída uma nota final, entre zero e dez, dada pela expressão 
(4*N1 + 2*N2 + 2*N3 + 2*N4)/10, em que: N1 é a nota obtida na Prova de 
Conhecimentos, N2 é a nota obtida na Prova de língua inglesa, N3 e a nota da 
avaliação do curriculo lattes e N4 é a nota obtida na entrevista.

http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/mdrma/
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Os candidatos aprovados por linha de pesquisa serão selecionados por ordem 
decrescente das médias obtidas respeitando-se o número máximo de vagas por 
orientador.  

Caso não haja preenchimento de vaga de uma linha esta poderá ser reaproveitada por 
outra linha, respeitando-se a maior nota final obtida pelo candidato excedente. 

 

Os casos de empate serão decididos pela nota obtida na análise da Prova de 
Conhecimentos, Prova de língua inglesa e da avaliação do Curriculo vitae no formato 
Lattes, nesta ordem. 

 

Caso haja um número de candidatos aprovados superior ao número de vagas 
disponibilizado pelo Programa, será publicada uma lista de excedentes por linhas. 

 
6. RESULTADO FINAL: 
O Resultado Final do Processo Seletivo será divulgado até o dia 13/12/2017. 

 
7.  DA MATRÍCULA 
Os candidatos aprovados serão convocados de acordo com a disponibilidade de 
vaga do orientador indicado e ordem de classificação da linha escolhida. Caso o 
aprovado não compareça para matricular-se, será convocado o seguinte na ordem 
de classificação na linha. 

Em caso de desistência, os candidatos excedentes serão aproveitados na respectiva 
linha. Mas, caso não haja excedente em uma linha será aproveitado nas outras. 

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 na página (www.uesc.br). 

No ato da matrícula o candidato deverá apresentar o diploma ou certidão de 
conclusão de curso de graduação, neste último caso será de sua inteira 
responsabilidade apresentar à Secretaria de Pós-Graduação (SEPOG) cópia 
autenticada do seu diploma no prazo de 12 meses. 

Os candidatos diplomados no exterior deverão entregar cópia autenticada do 
diploma de graduação, assim como diploma revalidado por universidade brasileira 
ou comprovante da tramitação desse documento visando seu reconhecimento por 
instituição de ensino superior no Brasil. 

Candidatos estrangeiros deverão apresentar o visto de estudante ou comprovante 
de tramitação para obtenção do documento. 

 
 

Data Seguirá o calendário acadêmico da UESC aprovado pelo CONSEPE 

Horário De 08h00 as 12h00 e de 13h30 as 15h30 

Local Secretaria do Colegiado do Mestrado, Pavilhão Jorge Amado, Térreo, Sala 3012. 

Documento Ficha de matrícula devidamente preenchida e assinada 

As aulas serão iniciadas em data definida no Calendário Acadêmico da UESC. 
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8. DO RECURSO: 

Após a divulgação do resultado do processo seletivo, caso o candidato se julgue 
prejudicado, poderá interpor recurso no prazo máximo de dois dias úteis, utilizando 
o formulário específico (Anexo III, disponível na página 
http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/mdrma/). 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O não comparecimento do candidato, impreterivelmente no dia, horário e local 
estipulados inviabilizará a continuidade de sua participação no processo de seleção. 

Para a realização das provas é imprescindível a apresentação de documento oficial 
de identidade com fotografia. 

 

 

O resultado final do processo seletivo do Programa somente terá validade legal após 
homologação e publicação pela Reitoria. 

 

Dúvidas sobre o edital, entrar em contato com ppgdma@uesc.br ou (73) 3680 5144. 

 

Os casos omissos serão definidos pelo Colegiado do Programa. 
 
 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em __ de ______ de 2017. 
 
 
 

      ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO 
REITORA 


