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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 149
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA A TURMA DE 2012-2013 DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOLOGIA – MESTRADO

O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso das suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos ao Programa de Pós-graduação em Zoologia – Mestrado Acadêmico. As regras desta seleção seguem o disposto na Resolução CONSU 08/2007, na Resolução CONSEPE 15/2008 e as informações descritas na página do Programa de Pós-Graduação em Zoologia (http://www.uesc.br/zoologia ) e circunscritas às seguintes normas:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
A seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente Edital, objetiva o preenchimento de 16 vagas para o Programa acima citado, na Área de Concentração Zoologia Aplicada, podendo se candidatar profissionais portadores de diploma, ou de certidão de conclusão de curso, ou concluintes (no 2o semestre letivo de 2011) de Curso Superior, de duração plena, em áreas do conhecimento consideradas afins à temática central do programa.
Das 16 vagas abertas no presente Edital, 01 (uma) vaga será destinada à demanda institucional UESC (Art. 92, Resolução CONSU Nº. 08/2007), podendo se candidatar à vaga institucional os docentes e demais funcionários do quadro efetivo da UESC com comprovada experiência na linha de pesquisa do curso em que se insere o pré-projeto de dissertação. 
O candidato à vaga institucional submeter-se-á a todas as etapas do processo seletivo, porém será classificado em lista específica.
Caso a vaga disponibilizada para demanda interna da UESC não seja preenchida, parcialmente ou em sua totalidade, poderá ser aproveitada por candidato aprovado que se encontre na lista de excedentes, de acordo com a disponibilidade do Programa.
Cada professor do PPG em Zoologia poderá orientar no máximo 5 alunos simultaneamente, sendo 3 alunos na presente seleção. O orientador que tenha candidatos aprovados que excedam a sua quota deverá transferir a orientação para outro docente credenciado no curso.

2. DAS INSCRIÇÕES: 
Período
De 4 de outubro  a 30 de novembro de 2011.
Horário
Das 8h00 às 12h00 e das 13h30 às 18h00. 
Local
Protocolo Geral da UESC, Pavilhão Adonias Filho, térreo ou através de SEDEX

Documentos a serem entregues, obrigatoriamente na ordem solicitada, em uma via, encadernada:
	Formulário de inscrição preenchido (disponível na página do Programa: http://www.uesc.br/zoologia).

·	Duas fotografias 3 x 4 recentes (em envelope anexo aos documentos).
·	Fotocópia da carteira de identidade, do título de eleitor e do CPF; para estrangeiros fotocópia do passaporte.
·	Fotocópia da certidão de casamento, para candidatos do sexo feminino, caso títulos e documentos estejam com o nome de solteira e a portadora seja casada.
·	Fotocópia autenticada do diploma de nível superior (duração plena e reconhecido), ou da certidão ou do certificado de conclusão de Curso ou de atestado, emitido pela Secretaria Geral de Cursos, que comprove que é concluinte de Curso de graduação no 2º semestre de 2011. Para as duas últimas situações, o candidato, uma vez aprovado, deverá apresentar cópia autenticada do diploma no prazo máximo de 12 meses, contados a partir da data de matrícula, sob pena de ser desligado do Programa. Os candidatos diplomados no exterior terão o mesmo prazo para entregar cópia autenticada do diploma de graduação assim como, no mínimo, comprovante da tramitação desse diploma visando seu reconhecimento por instituição de ensino superior no Brasil.
·	Fotocópia autenticada do histórico escolar do Curso de graduação.
·	Pré-projeto de pesquisa (máximo cinco páginas) elaborado pelo candidato, em conjunto com o seu orientador, sobre tema que se enquadre em uma das seguintes linhas de pesquisa: Conservação e utilização de animais; Controle populacional de animais; Etologia aplicada.
·	Declaração e termo de compromisso do candidato de que concorda com as normas previstas neste edital, para o programa de interesse (disponível na página do Programa: http://www.uesc.br/zoologia).
·	Declaração de docente orientador do Programa, obtida mediante contato prévio com o mesmo, responsabilizando-se pela orientação do candidato, em caso de aprovação no processo seletivo. Esta declaração pode ser enviada por meio de mensagem eletrônica pelo orientador à coordenação do curso.
·	Curriculum vitae no formato Lattes completo, atualizado e cadastrado no banco de dados do CNPq em uma via, devidamente comprovado. As fotocópias dos documentos que comprovem devidamente as informações contidas no Curriculum vitae deverão ser apresentadas na mesma seqüência do currículo e encadernadas separadamente dos demais documentos.
·	Documento comprobatório de proficiência em L￭ngua Portuguesaem Língua Portuguesa (apenas para candidatos estrangeiros).
·	Comprovante de redução de carga-horária de acordo com a Resolução CONSU 01/2003, para docentes e a Resolução CONSU 01/2007, para servidores técnico-administrativos (apenas para o candidato à vaga por demanda institucional UESC). 


Observações:
Ø	O não atendimento às regras descritas resultará na eliminação do candidato.
Ø	As inscrições poderão ser feitas diretamente no protocolo da UESC ou via SEDEX (data máxima de postagem 30/11/2011) encaminhadas para o endereço: Protocolo Geral da Universidade Estadual de Santa Cruz, PPG em Zoologia, Rodovia Ilhéus – Itabuna, km 16, CP 110, Ilhéus, BA, CEP 45.662-900. Somente serão efetivadas as inscrições com a documentação exigida completa remetida em uma única via. Caso sejam enviadas mais de uma inscrição, será considerada válida a última.
Ø	Informações adicionais, lista dos docentes orientadores, bibliografia sugerida, modelos e formulários de inscrições podem ser encontrados na página do programa http://www.uesc.br/zoologia
Ø	A documentação dos candidatos não selecionados, entregue durante a inscrição, estará disponível para devolução na Secretaria do PPG em Zoologia (Sala 3007, térreo do Pavilhão Jorge Amado), a partir do dia 27 de fevereiro de 2012, durante trinta dias. Após este período, a documentação será incinerada.

3. DA SELEÇÃO: O processo de seleção constará das seguintes etapas:
1a Etapa
Dia 09/12/2011 
Divulgação das inscrições homologadas no site da UESC: www.uesc.br
2a Etapa
Dia 16/01/2012 das 8h30 às 12h30
Local: sala de aula do PPG em Zoologia (3008 – Pavilhão Jorge Amado)
Prova escrita de conhecimento sobre Zoologia de invertebrados, Zoologia de cordados, Biogeografia e Evolução, Manejo de populações animais e Etologia (peso 3 – eliminatória e classificatória). Nota mínima 7,0 (sete)
Dia 17/01/2012 às 14h00
Local: mural do PPG em Zoologia
Divulgação do resultado da prova escrita. Entrar em contato com secretaria do curso. Tel: (73) 3680-5262 ou e-mail: zooaplic@uesc.br  
Dia 17/01/2012 das 14h00 às 16h00
Local: secretaria do PPG em Zoologia
Interposição de recurso
Dia 18/01/2012 das 9h00 às 12h00
Local: sala de aula do PPG em Zoologia
Prova de Língua Inglesa (peso 1 – eliminatória e classificatória) – interpretação de texto da área. Será permitido o uso de dicionário. Nota mínima 7,0 (sete)
Dia 18/01/2012 às 17h00
Local: mural do PPG em Zoologia
Divulgação do resultado da prova de Língua Inglesa. Entrar em contato com a secretaria do curso - Tel: (73) 3680-5262 ou e-mail: zooaplic@uesc.br
Dia 18/01/2012 das 8h00 às 10h00
Local: secretaria do PPG em Zoologia
Interposição de recurso
Dia 18/01/2012 das 11h00 às 15h30
Local: sala de aula do PPG em Zoologia
Avaliação do Curriculum vitae e do Histórico Escolar da Graduação (peso 3 - classificatória) e da proposta de pré-projeto (peso 1 -classificatória).
Dia 18/01/2012 às 16h00
Local: mural do PPG em Zoologia
Divulgação do resultado da avaliação do Curriculum vitae e do Histórico Escolar da Graduação e da proposta de pré-projeto, e da ordem e horário de entrevistas. Entrar em contato com a secretaria do curso - Tel: (73) 3680-5262 ou e-mail: zooaplic@uesc.br a Etapa. Entrar em contato com a secretaria do curso - Tel: (73) 3680-5262 ou e-mail: zooaplic@uesc.br
Dia 18/01/2012 das 16h00 às 18h00
Local: secretaria do PPG em Zoologia
Interposição de recurso
3a Etapa
Dias 19/01/2012 das 08h00 às 17h00 e 20/01/2011 das 8h00 às 17h00
Local: sala de aula do PPG em Zoologia
Entrevista com os docentes do Curso (peso 2 – classificatória)
Dia 23/01/2012 às 15h00 
Local: mural do PPG em Zoologia
Divulgação do resultado final preliminar
O não comparecimento do candidato, impreterivelmente no dia, horário e local estipulados inviabilizará a continuidade de sua participação no processo de seleção.
Durante a entrevista, o candidato deverá demonstrar habilidade em responder questões orais sobre as atividades constantes no seu Curriculum vitae, assim como sobre conhecimentos gerais pertinentes aos temas da seleção e do seu pré-projeto de pesquisa.
A cada candidato será atribuída uma nota correspondente à média ponderada dos pontos obtidos nos parâmetros considerados acima. A média geral mínima exigida para aprovação é 7,0 (sete). Os candidatos aprovados ingressarão no curso em função do número de vagas disponíveis e critérios de desempenho determinados pela Comissão de Seleção. Aqueles que, porventura, tenham sido aprovados além das vagas disponíveis constarão em uma lista classificatória pela ordem da qual serão chamados em caso de eventuais desistências.
A interposição de recurso deverá ser encaminhada à Comissão de Seleção e entregue na secretaria do PPG em Zoologia. Para a etapa de entrevista não caberá interposição de recurso. 
A eventual atribuição de bolsas institucionais será feita em função da disponibilidade e mediante esta classificação.
Os candidatos à vaga institucional submeter-se-ão a todas as etapas do processo seletivo, porém serão classificados em lista específica.

4. DA MATRÍCULA:
Período
Conforme calendário acadêmico da UESC 2012
Horário
Das 8h00 às 12h00 e das 13h30 às 15h30
Local
Secretaria de Pós-Graduação (SEPOG) – Torre Administrativa – 1o andar
Documentos
Ficha de matrícula preenchida e assinada

Os candidatos aprovados serão convocados de acordo com a disponibilidade de vaga e ordem de classificação. Caso o aprovado não compareça para se matricular, será convocado o seguinte na ordem de classificação.
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.

Observação: candidato selecionado deverá efetuar matrícula no início de cada semestre, para garantia da continuidade dos seus estudos.

5. DO INÍCIO DAS AULAS 
O inicio do 1° período letivo 2012 seguirá o calendário acadêmico da UESC 2012 para os cursos de Pós-Graduação stricto sensu. 


6. DISPOSIÇÕES GERAIS 
Os casos omissos serão definidos pelo Colegiado do PPG em Zoologia.


Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade. Em 3 de outubro de 2011.



ANTONIO JOAQUIM BASTOS DA SILVA 
REITOR

