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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 151
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O CURSO DE MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO AMBIENTE – NÍVEL MESTRADO ACADÊMICO.

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 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO AMBIENTE – NÍVEL MESTRADO ACADÊMICO. 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

A seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente Edital, objetiva o preenchimento de até 30 (trinta) vagas do curso acima citado, sendo 03 (três) vagas institucionais abertas a docentes e funcionários do quadro efetivo da UESC, conforme Resolução Consu Nº 08/2007. 
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.

Podem candidatar-se profissionais portadores de diploma ou concluintes (no corrente semestre letivo) de curso de graduação plena em qualquer área do conhecimento e que tenham afinidade de interesse com a temática central do curso.
	
DAS INSCRIÇÕES:

    Período
De 24 de outubro a 18 de novembro de 2011

3. DA DOCUMENTAÇÃO

Apresentar os seguintes documentos, encadernados e na seguinte ordem:
1. 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.
2. Título eleitoral (para candidatos brasileiros).
3. Fotocópia autenticada da certidão de casamento (caso os títulos e documentos estejam com o nome de solteira e a portadora seja casada);
4. Cópia do diploma de graduação, certificado de colação de grau ou declaração de concluinte de curso de graduação no segundo semestre de 2011.
5. Histórico escolar do curso de graduação.
6. Duas fotografias 3 x 4 recente, original e colorida.
7. Documento comprobatório de proficiência em língua portuguesa (apenas para candidatos estrangeiros).
8.  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.
9. Formulário de inscrição (Anexo I)
10. Pré-projeto de pesquisa impresso, conforme modelo (Anexo II).
11. Declaração e termo de compromisso do candidato de que concorda com as normas previstas neste edital, para o programa de interesse, conforme (Anexo III).

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, via SEDEX (data máxima de postagem de 18/11/2011), endereçadas ao PRODEMA, Protocolo Geral da UESC, Pavilhão Adonias Filho, Térreo, Rodovia Ilhéus-Itabuna, km 16, Ilhéus, BA, CEP 45.662-900.
 A inscrição será efetivada somente quando for apresentada a documentação completa exigida 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.

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

1a Etapa
Dia 25/11/2011
Homologação da inscrição e publicação do resultado no endereço www.uesc.br ou contato com a secretaria do curso Tel: (73) 3680-5144 ou e-mail: prodema@uesc.br

2a Etapa

Dia 02/12/2011, das 9h00 às 12h00 (Informações sobre o local da prova podem ser obtidas na secretaria do MDR&MA/PRODEMA/UESC*, sala 3012, Pavilhão Jorge Amado)
Prova escrita de conhecimentos relacionados com  desenvolvimento e sustentabilidade ambiental e aspectos relacionados ao pré-projeto de pesquisa do candidato submetido para seleção. 
(Eliminatória/classificatória, nota mínima 7,0) – PESO 4
Bibliografia sugerida no Anexo IV
Dia 02/12/2011, das 14h00 às 15h30 (Informações sobre o local da prova podem ser obtidas na secretaria do MDR&MA/PRODEMA*, sala 3012, Pavilhão Jorge Amado)
Prova de língua inglesa: interpretação, compreensão e análise de texto. É permitido o uso de dicionário pelo candidato (Eliminatória/classificatória, nota mínima 7,0) – PESO 1
Dia 16/12/2011
Divulgação do resultado da 2a Etapa
* Os candidatos deverão dirigir-se à secretaria do MDR&MA/PRODEMA/UESC até 30 minutos antes do início da prova para informar-se do local da mesma.




3a Etapa
Dias 19, 20 e 21/12/2011
Análise de Curriculum vitae  - (Classificatória) - PESO 1
Análise de histórico escolar - (Classificatória) - PESO 1
Avaliação da Proposta de Pesquisa: O candidato selecionado nas etapas 1 e 2 deverá comparecer para argüição oral sobre seu domínio do pré-projeto de pesquisa submetido para seleção, de temas referentes ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável (Classificatória) - PESO 3
Dia 23/12/2011
Divulgação do resultado final da seleção

A lista de docentes credenciados no curso encontra-se disponível no Anexo VI. 

Será atribuída uma nota para cada candidato, correspondente à média ponderada dos pontos obtidos nas etapas do processo de seleção. Caso haja a mesma pontuação entre candidatos, observar-se-á, primeiramente, a nota obtida no Curriculum vitae. Mantendo-se o empate, será considerada, num segundo momento, a nota resultante da pontuação obtida no histórico escolar. 

DO RECURSO:

Após a divulgação do resultado do processo seletivo, caso o candidato se julgue prejudicado, poderá interpor recurso no prazo máximo de um dia útil, utilizando o formulário específico (Anexo V).

 6. DA MATRÍCULA
Os candidatos aprovados serão convocados de acordo com a disponibilidade de vaga e ordem de classificação. Caso o aprovado não compareça para matricular-se, será convocado o seguinte na ordem de classificação.
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 www.uesc.br.
Caso o candidato apresente a certidão de conclusão ou declaração de concluinte do curso de graduação no ato da matrícula, 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
SEPOG na Torre Administrativa - 1o andar
Documento
Ficha de matrícula devidamente preenchida e assinada

As aulas serão iniciadas em data definida no Calendário Acadêmico da UESC.

7. 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.
Os candidatos que não apresentarem a média mínima 7,0 (sete) no processo seletivo serão eliminados. 
O candidato não aprovado terá até 30 (trinta) dias após a divulgação do resultado final, para retirar seus documentos na Secretaria do Programa, após esse prazo, os documentos serão incinerados.
Os casos omissos serão definidos pelo Colegiado do Programa.
Caso haja um número de candidatos aprovados superior ao número de vagas disponibilizado por Programa, será publicada uma lista de excedentes.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 4 de outubro de 2011.


ANTONIO JOAQUIM BASTOS DA SILVA
REITOR
















ANEXO I
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO AMBIENTE
MESTRADO
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO -  SELEÇÃO MESTRADO - TURMA: 2012/2014








EIXOS TEMÁTICOS PARA PESQUISA (Uma caracterização dos eixos temáticos pode ser encontrada em “Linhas de Pesquisa” no site WWW.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/mdrma/)

(     ) Uso, Economia e Conservação de Recursos Naturais e do Patrimônio 
         Cultural
(     ) Gestão de bacias hidrográficas e zonas costeiras
(     ) Qualidade ambiental, tecnologia  e saúde
(     ) Comunidades sustentáveis
(     ) Educação Ambiental e Políticas Públicas

Número da Inscrição:

Venho requerer ao Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente da Universidade Estadual de Santa Cruz, minha inscrição para o exame de seleção, na linha de pesquisa indicada.
Nome completo:

RG:

Data de emissão:

Org. Expedidor/UF:
CIC/CPF:

Data de nascimento:

Naturalidade:
Nacionalidade:

Estado Civil:
Sexo:
Passaporte:                                             Validade:

Título de eleitor:

Seção:
Zona:
Cônjuge:

Filiação:

Pai:  _________________________________________________________________ 

Mãe:_________________________________________________________________

Endereço residencial:

Bairro:

Cidade:
UF:
CEP:
Cx. Postal

Telefone(s): DDD

E-mail:
Fax:
Pessoa para contato urgente (Tel.):

Possui vínculo empregatício ?
(   ) SIM      (  ) NÃO
Empresa / Instituição:

Endereço Profissional:


Telefone (s):DDD
Cidade:

Bairro:
UF:

Cargo/Função:


Tempo de Serviço:
E-mail:
Situação funcional pretendida ou provável durante o curso: 
 (     ) Licenciado (     ) Afastado sem vencimentos (     ) Outros/Especificar ________________________

Bolsa: 
Pretende candidatar-se a Bolsa de estudos? (   ) SIM   (   ) NÃO

Curso de Graduação (Área):

Instituição:


UF:
País:
Ano de Conclusão:

Nome do possível orientador (Ver relação anexa):

Justificativas para a escolha deste Programa de Mestrado e da Linha de Pesquisa selecionada:




            _________________  , ______ de _______________ de              .

                                              ____________________________________________
                                               Nome e Assinatura do Candidato



ANEXO II

Modelo para apresentação do pré-projeto de pesquisa:

1. Introdução
Breve contextualização da problemática em torno da qual deseja desenvolver a pesquisa. Definição do problema que deseja pesquisar. Descrição da relevância do problema a ser pesquisado, indicando possível aplicabilidade teórica ou prática dos resultados a serem obtidos. Fundamentação do problema a pesquisar, com base em estudos ou pesquisas relevantes já desenvolvidas sobre o assunto.  Fazer citações de acordo com a ABNT (Máximo de cinco páginas impressas).

2. Objetivos
Objetivo geral – Descrição genérica do que será investigado.
Objetivos específicos – Detalhamento dos aspectos a serem pesquisados. Não confundir objetivos de pesquisa com aplicação dos resultados da pesquisa. Os objetivos específicos devem indicar ações de investigação e representam um detalhamento do objetivo geral (Máximo de uma página impressa).

3. Procedimentos Metodológicos
Indicar possíveis técnicas e materiais a serem utilizados para a obtenção e análise dos dados (Máximo de três páginas impressas).

4. Referências
Relacionar, de acordo com a ABNT, os trabalhos citados na elaboração do pré-projeto.

5. Data, nome completo e assinatura do candidato.

6. Utilizar espaço 1,5 entre linhas e font arial  ou Times New Roman 12, em papel tamanho A 4.
















ANEXO III

DECLARAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO

Declaro, para os devidos fins, ter conhecimento de que:

	São condições para admissão no Programa de Pós-Graduação________________

_________________________________________, nível Mestrado Stricto Sensu:

	apresentar todos os documentos solicitados no ato da matrícula;


	ser diplomado em curso de graduação plena;


	demonstrar conhecimentos específicos e capacidade potencial de produção na área pretendida;


	A seleção terá validade para matrícula até a realização do próximo processo seletivo.


	O candidato que não efetivar sua matrícula na data prevista neste Edital perderá o direito à vaga que poderá ser preenchida por aquele imediatamente classificado;


	Esta inscrição será anulada irrevogavelmente caso as informações prestadas nesta ficha não possam ser comprovadas;


	Os candidatos aprovados na seleção deverão dispor de 40 horas semanais para dedicar-se aos estudos, considerando que o programa requer tempo integral de dedicação para seu desenvolvimento, tanto durante o período de aquisição de créditos em disciplinas, quanto de desenvolvimento da pesquisa de dissertação. Os candidatos aprovados, que tenham vínculo empregatício, deverão entregar, no ato da matrícula, documento expressando compromisso do empregador de liberar o estudante para atender adequadamente as aulas e demais atividades do curso.


	A aceitação pelo orientador ou a aprovação no exame de Seleção não implica na concessão automática de bolsa.



                           ___________________, ______ de ______________ de 2011.


                                   ___________________________________________
                                                             Assinatura do Candidato


ANEXO IV



BIBLIOGRAFIA SUGERIDA PARA A PROVA ESCRITA



BELLEN, H. M. V. (2004). “Desenvolvimento Sustentável: uma descrição das principais ferramentas de avaliação”. Ambiente & Sociedade, vol. 7(1):1-16, jan./jun.2004.

BRAGA, B. et al. (2004). Introdução a Engenharia Ambiental. São Paulo: Prentice   Hall, 305 p.

CASTILHO, Maria Augusta de; ARENHARDT, Mauro Mallmann; LE BOURLEGAT, Cleonice Alexandre. Cultura e identidade: os desafios para o desenvolvimento local no assentamento Aroeira, Chapadão do Sul, MS. INTERAÇÕES, v. 10, n. 2, p. 159-169, jul./dez. 2009. Disponível em  http://www.sumarios.org/download/pdf/36026_4541. Acesso em 05.09.2011

DIEGUES, A. C. (2003). “Sociedades e Comunidades Sustentáveis”.  São Paulo: USP/NUPAUB.
         2003. Acesso em 01.10.2009. Disponível em www.usp.br/nupaub/comsust1.pdf.

LEAL-GALINDO, C. & CÂMARA, I.G. (2005). Mata Atlântica – Biodiversidade, Ameaças e Perspectivas. São Paulo: Fundação SOS Mata Atlântica – Belo Horizonte: Conservação Internacional, 471p. 

MAY, P. H. (1995). Economia ecologica: aplicações no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 1995. 179p.

NAVEH, Zev and CARMEL Yohay.  Landscape Complexity versus ecosystem complexity – implication for landscape planning and management. Journal of Mediterranean Ecology vol.3, No 2-3 2002: 35-46. 

SCHIAVETTI, A. & CAMARGO, A.F.M. (2002) Conceito de bacias hidrográficas: teoria e aplicações. Editus, Ilhéus, 289p.





ANEXO V

 INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO AMBIENTE


À presidência da banca de Seleção do Mestrado em DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO AMBIENTE

NOME DO CANDITADO: _________________________________________________
ASSINATURA: _________________________________________________________
DATA: _______________________________________________________________

                                                                                                                                                           









CONFORME JUSTIFICATIVO ABAIXO, SOLICITO REVISÃO DA ANÁLISE E DA AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA. 





JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ANEXO VI

Linhas Temáticas por Orientador, no Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente

Temática 1: Uso, Economia e Conservação dos Recursos Naturais e do Patrimônio Cultural.

Dra. Andréa da Silva Gomes - asgomes@uesc.br
Dr. Celso Fornari - Celso@uesc.br
Dra. Delmira da Costa Silva - delmira@uesc.br
Dr. Francisco de Castro Bonfim Júnior - franjunior@gmail.com e francisco@uesc.br
Dr. Jaênes Miranda Alves - jaenes@uesc.br
Dr. José Adolfo de Almeida Neto - jalmeida@uesc.br
Dra. Larissa Corrêa do B. Costa - larissa@uesc.br
Dr. Luís Gustavo Tavares Braga - lgtbraga@gmail.com
Dr. Marcelo Inácio Ferreira Ferraz - mfferraz@uesc.br
Dra. Mônica de Moura Pires - mpires@uesc.br
Dra. Sofia Campiolo - scampiolo@uesc.br
Dr. Raíldo Mota de Jesus - raildomota@gmail.com
Dra. Talita Fontoura Alves - talita_fontoura@uol.com.br
Dr. Walter Fagundes Morales – DFCH - walterfmorales@hotmail.com

Temática 2: Planejamento Ambiental e Gestão de Bacias Hidrográficas e zonas costeiras.

Dra. Agna Menezes - agna@uesc.br
Dra. Ana Maria Souza dos Santos Moreau - amoreau@uesc.br
Dr. Celbo Antônio Rosas - celboantonio@yahoo.com.br
Dra. Daniela Mariano Lopes da Silva - dmlsilva@gmail.com
Dra. Ednice de Oliveira Fontes - ednice@uesc.br
Dr. Erik Galvão Paranhos da Silva - erikgps@gmail.com
Dr. Flávio Pietrobon Costa flap@uesc.br
Dr. Gil Marcelo Reuss Strenzel - gmreuss@gmail.com
Dra. Maria Eugênia Bruck de Moraes - eugeniabruck@uesc.br
Dr. Neylor Alves Calasans Rego - neylor@uesc.br
Dr. Niel Nascimento Teixeira - nielnt@yahoo.com.br
Dr. Ronaldo Lima Gomes - rlgomes@uesc.br

Temática 3: Qualidade Ambiental, Tecnologia e Saúde.

Dra. Adélia Pinheiro - adélia@uesc.br
Dra. Cristina Setenta - cristina70@uol.com.br
Dr. Felix Mas Milian - felix_mas_milian@yahoo.com
Dr. Fermin de la Caridad Garcia Velasco - fermin@uesc.br
Dr. Francisco Heriberto Martínez Luzardo – fmartinezluzardo@yahoo.com
Dr. Gesil Sampaio Amarante - gesil.amarante@gmail.com
Dr. Mauro Moreira - mpmoreira@uesc.br
Dra. Maria Victoria Manso Guevara - vickymansoguevara@yahoo.com
Dr. Raíldo Mota de Jesus - raildomota@gmail.com
Dra. Vitória Solange Coelho Ferreira - vitosoll@gmail.com

Temática 4: Comunidades Sustentáveis.

Dr. Salvador Dal Pozzo Trevizan - salvador@uesc.br


Temática 5: Educação Ambiental e Políticas Públicas.

Dra. Christiana Cabicieri Profice - ccprofice@uesc.br
Dra. Elis Cristina Fiamengue - eliscf@gmail.com
Dr. Emerson Antônio Rocha M. Lucena (ROCHA, E. A.) - lucenaemerson@yahoo.com.br
Dra. Lessi Inês Farias Pinheiro - lifpinheiro@uesc.br
Dr. Milton Ferreira da Silva Júnior - notlimf@gmail.com
Dr. Paulo dos Santos Terra - psterra@hotmail.com
Dr. Sócrates J. M. Guzmán - socrates_moquete@yahoo.com



