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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 1727




A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições,




RESOLVE




Art. 1º - Retificar o Edital UESC nº 207, de 8 de outubro de 2012, que abriu inscrições para a seleção de candidatos ao Curso de Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, na forma que indica:

DAS INSCRIÇÕES:
Onde se lê: De 10/10/2012 a 01/11/2012
Leia-se: De 10/10/2012 a 6/11/2012.

No anexo VI, Sub-linha 1.4 – inserir o nome do Prof. Dr. Milton Ferreira da Silva Júnior em Docentes credenciados.

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, 31 de outubro de 2012.



ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
REITORA
EDITAL UESC Nº 207
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O CURSO DE MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO AMBIENTE – NÍVEL MESTRADO ACADÊMICO

A Reitora 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 22 (vinte e duas) vagas do curso acima citado, sendo 02 (duas) vagas institucionais abertas a docentes e funcionários do quadro efetivo da UESC, conforme Resolução Consu Nº 08/2007, até 03 (três) vagas abertas a docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Eunápolis (IFBA) e 02 (duas) vagas abertas a candidatos estrangeiros pelo sistema PEC-PG da CAPES. Todos os candidatos inscritos submeter-se-ão a todas as etapas do processo seletivo, exceto os candidatos estrangeiros inscritos pelo sistema PEC-PG que serão previamente selecionados para ingresso no País, pelo sistema da CAPES, em conformidade com o Regimento da Pós graduação da UESC e com as normas estabelecidas pelo Colegiado do Mestrado, conforme Ata do dia 27 de agosto de 2012, Anexo I. Não havendo candidato estrangeiro pelo sistema PEC-PG, o limite de vagas é 20.

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.
Os candidatos às vagas institucionais, assim como as vagas abertas a docentes do IFBA-Eunápolis, 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.
	

DAS INSCRIÇÕES:

Período
De 10 de outubro a 01 de novembro de 2012


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 2012.
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. Proposta de pesquisa impressa, 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).
12. Carta de Recomendação do candidato, dada por um docente de instituição de pesquisa e ensino superior, conforme modelo (Anexo IV).

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 01/11/2012, endereçadas ao PRODEMA, 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.

DA SELEÇÃO: O processo de seleção será feito por linha de pesquisa (Anexo IV deste Edital), com até 11 vagas para a linha 1 e até 11 vagas para a linha 2, e constará das seguintes etapas:




1a Etapa
Dia 23/11/2012
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 30/11/2012, 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. O candidato deverá discorrer sobre questões formuladas a partir de temas específicos, divulgados neste edital, diferenciados para a linha de pesquisa a qual se inscreveu. 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.

Bibliografia e temas da prova, por linha (Anexo V). 
Detalhes sobre as linhas de pesquisa e orientadores por linha podem ser encontrados no Anexo VI.

(Eliminatória/classificatória, nota mínima 7,0) – PESO 3 
Dia 30/11/2012, 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. A nota mínima para aprovação é 7,0. O candidato que obtiver nota igual ou superior a 5,0 e inferior a 7,0 poderá prosseguir no processo seletivo, devendo ser submetido a uma nova prova, oferecida pelo Colegiado, no máximo até 12 meses depois do início do Curso, cabendo a cada candidato a responsabilidade de buscar qualificar-se para a proficiência. Não sendo aprovado, o candidato será excluído do Curso. (Eliminatória/classificatória) – PESO 1
Dia 17/12/2012
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 18, 19 e 20/12/2012
Avaliação do Curriculum Lattes e do Histórico Escolar da Graduação do candidato. Em ambos os casos será utilizado barema específico, conforme Anexo VII (Classificatória) – PESO 4;
Apresentação oral da proposta de pesquisa: O candidato fará uma breve exposição da sua intenção de pesquisa, e será argüido oralmente a respeito do mesmo. 
(Classificatória) - PESO 2
Dia 21/12/2012
Divulgação do resultado final da seleção

A lista de docentes credenciados no curso, com possibilidade de receber novos orientandos, pode ser visualizada no Anexo IV. 
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 na página 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
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.

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, 8 de outubro de 2012


ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
REITORA

 ANEXO I
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO AMBIENTE
MESTRADO
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO


SELEÇÃO MESTRADO 



TURMA: 2013/2015


Número da Inscrição:


   

LINHAS DE PESQUISA

(Indique a linha de pesquisa de seu projeto. Procure no Anexo VI deste Edital uma caracterização das duas linhas de pesquisa do Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente/UESC. Está sujeita a desclassificação a proposta que for incompatível com a linha de pesquisa assinalada)


(      )  Linha 1 - ANÁLISE, PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL

(      )  Linha 2 - TECNOLOGIA E QUALIDADE AMBIENTAL

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 em ________________

       _________________________________________, nível Mestrado:

	apresentar todos os documentos solicitados no ato da matrícula;


	ser diplomado em curso de graduação plena;


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


	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 2012.


                                   ___________________________________________
                                                             Assinatura do Candidato

ANEXO IV


MODELO PARA CARTA DE RECOMENDAÇÃO


Nome completo do docente: 

Área do conhecimento, maior nível obtido e instituição onde obteve a maior formação:


Instituição a que o docente está vinculado: 


E-mail do docente: 

Endereço para acessar o Lattes do docente: 


Declara que conhece (nome do candidato) há (tanto tempo);
Situação em que conheceu o(a) candidato(a);
Nota (de 0 a 10) que o docente atribui à potencialidade do candidato em freqüentar com sucesso o Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente.


Local e data

Assinatura



ANEXO V

BIBLIOGRAFIA E TEMAS PARA A PROVA ESCRITA

Linha de pesquisa 1:

Temas para a prova de conhecimento:

Tema 1: Desenvolvimento Sustentável. Abrange: conceitos, histórico, indicadores, ferramentas, aplicabilidade, desafios.

Tema 2: Planejamento e Gestão Ambiental. Abrange: conceitos, instrumentos de planejamento ambiental, avaliação de impacto ambiental.

Tema 3:  Conservação e Biodiversidade. Abrange: conceitos básicos, base científica da conservação, estratégias de conservação ambiental. 


Bibliografia sugerida para a prova escrita sobre os temas da linha 1:

BELLEN, H. M. V. (2004). “Desenvolvimento Sustentável: uma descrição das principais ferramentas de avaliação”. Ambiente & Sociedade, vol. 7(1):1-16, jan./jun.2004.
GANEM, Roseli Senna e DRUMMOND, José Augusto (2011). “Biologia da conservação: as bases científicas da proteção da biodiversidade.” In: GANEM, Roseli Senna.  Conservação da Biodiversidade; Legislação e Políticas Públicas. Brasília: Câmara dos Deputados.  Pp. 11-46.
BRASIL (2011). Plano de Ação Para Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS). Brasília: Ministério do Meio Ambiente. 
JURAS, Ilídia da Ascenção Garrido Martins. “Instrumentos para a conservação da biodiversidade.” In: GANEM, Roseli Senna. (2011).  Conservação da Biodiversidade; Legislação e Políticas Públicas. Brasília: Câmara dos Deputados.  Pp. 223-284.
NACIONES UNIDAS (2012). El futuro que queremos.  Naciones Unidas, Asamblea General. http://www.un.org/es/sustainablefuture/
SANTOS, Rozely Ferreira dos (2004). Planejamento Ambiental Teoria e Prática. Editora Oficina de Textos. 184 p. 


Linha de pesquisa 2:

Temas para a prova de conhecimento:

Tema 1: Aspectos socioambientais relacionados à produção e uso de energia, considerando o potencial de mitigação dos impactos negativos por meio de alternativas tecnológicas de fontes renováveis.

Tema 2: Desenvolvimento tecnológico de processos, de materiais e  de produtos com potencial de  impacto ambiental, através de processos integrados de produção, utilizando matérias-primas residuais, derivadas da biomassa e de origem renovável.

Tema 3: Aspectos quali-quantitativos do meio ambiente, seu impacto na conservação, na recuperação ambiental e nas condições de saúde de grupos populacionais. Relações saúde-ambiente, com ênfase em métodos de análise de riscos e sustentabilidade, visando fornecer subsídios para proposição e avaliação de políticas públicas relacionadas ao tema.

Bibliografia sugerida para a prova escrita sobre os temas da linha 2:

BRAGA, B. et al.  Introdução a Engenharia Ambiental. Ed. Pearson. 2005.
HINRICHS, R A. et al. Energia e Meio Ambiente. Ed Cengage Learning 2010.
GOLDEMBERG, J. Energia e Desenvolvimento Sustentavel. Serie Sustentabilidade No.4. Ed. Blucher. 2010.
TYLLER, Miller G. Ciencia Ambiental. Ed Cengage Learning. 2007.
SPIRO, T. Stigliani W. Química Ambiental. Ed Pearson. 2009.
PORTO, M. F. de S. Uma ecologia política dos riscos: princípios para integrarmos o local e o global na promoção da saúde e da justiça ambiental. RJ: Editora da FIOCRUZ, 2007. 248p.
AUGUSTO, L.G.  Saúde do Trabalhador e Sustentabilidade do Desenvolvimento Humano Local.   Ed. Fiocruz. 2010.
OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde. Enfoques ecossistêmicos em saúde: perspectivas para sua adoção no Brasil e países da América Latina. Brasília: OPAS-FIOCRUZ, 2009. 48p.



ANEXO VI


Linhas de Pesquisa
Apresentamos aqui as linhas e sublinhas de pesquisa para o programa de pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente (MDRMA), tendo como referência os projetos de pesquisa cadastrados na PROPP e os projetos de pesquisa financiados por agência externa, informados no curriculum Lattes (CV), dos docentes atualmente credenciados no programa. 
Tendo a interdisciplinar, o desenvolvimento e a sustentabilidade socioambiental como diretrizes norteadoras das pesquisas desenvolvidas no Programa, as pesquisas estão organizadas em duas linhas, subdivididas em sublinhas, dentro das quais se inserem os projetos específicos dos docentes e seus orientandos.  Assim, as linhas, sublinhas e projetos constituem referências para direcionar as temáticas de pesquisa dos discentes e de orientação dos docentes dentro do Programa.
A seguir estão descritas as duas linhas, respectivas sublinhas com a equipe de docentes credenciados que atendem as condições acima definidas. Para acessar o projeto a que está vinculado cada docente, basta clicar no nome do docente.
 
LINHA 1 - ANÁLISE, PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL
Esta linha contempla pesquisas, estudos e diagnósticos que visam subsidiar o planejamento e a gestão de ambientes naturais e/ou antropizados, voltados para um padrão de desenvolvimento socioambiental mais sustentável, especialmente na região Sul da Bahia. 
Sub-linha 1.1:
Análise do uso, gestão e qualidade ambientais de áreas urbanas, rurais e costeiras. 
Docentes credenciados:
Dr. Celbo Antonio R. F. Rosas
Dr. Gil Marcelo Reuss Strenzel
Dr. Neylor Alves Calasans Rego
Dr. Niel Nascimento Teixeira
Dr. Ronaldo Lima Gomes
Dra. Ana Maria Moreau
Dra. Daniela Mariano
Dra. Ednice Fontes
Dra. Maria Eugênia Bruck
Descrição: 
Estudos e pesquisas envolvendo áreas urbanas, rurais e costeiras voltados para subsidiar no planejamento e na gestão ambiental, bem como, na formulação de estratégias e políticas de recuperação das áreas atingidas. Inclui-se nesta sub-linha os estudos que contribuam para a compreensão da dinâmica dos fatores que interferem nos ciclos biogeoquímicos, na qualidade dos recursos hídricos, do ar, da biota e do solo, na hidrodinâmica costeira e efeitos derivados, tendo a bacia hidrográfica como unidade de análise, planejamento e formulação de estratégias e políticas de uso sustentável. Os seguintes instrumentos de Gestão Ambiental fazem parte desta sub-linha: Avaliação de Impactos Ambientais, Licenciamento Ambiental, Avaliação Tecnológica e Avaliação Ambiental Estratégica.
Sub-linha 1.2: 
Economia dos recursos naturais, políticas públicas e meio ambiente. 
Docentes credenciados:
Dra. Andréa Gomes
Dr. Jaênes M. Alves 
Dra. Lessi Inês Farias Pinheiro
Dr. Marcelo Inácio F. Ferraz
Dra. Mônica M. Pires
Dr. Sócrates J.M. Guzmán
Descrição: 
Estudos e pesquisas que subsidiem o planejamento e formulação de estratégias de uso sustentável dos recursos naturais em consonância com as necessidades humanas e a capacidade de resiliência dos recursos.  
Sub-linha 1.3: 
Biodiversidade e conservação. 
Docentes credenciados:
Dra. Delmira da Costa Silva
Dra. Sofia Campiolo
Dra. Talita Fontoura
Descrição:
Estudos e pesquisas orientados para o planejamento, a gestão e conservação da biodiversidade, buscando uma relação harmoniosa na sua dinâmica com os demais componentes do meio ambiente.
Sub-linha 1.4: 
Interações ambiente-sociedade. 
Docentes credenciados:
Dra. Christiana Cabicieri Profice
Dr. Salvador Trevizan
Dr. Walter Morales
Descrição:
Estudos e pesquisas voltadas para  compreender as interações pessoa-ambiente e a consequente organização dos espaços e da paisagem, envolvendo processos socioambientais, psicologia da conservação, ecologia do desenvolvimento humano e educação ambiental, inclusive de avaliação dos níveis de sustentabilidade socioambiental de padrões de comunidades humanas, visando a formulação de políticas públicas específicas para sanar as fragilidades socioambientais existentes, e a conseqüente organização de comunidades mais sustentáveis 
 
LINHA 2 - TECNOLOGIA E QUALIDADE AMBIENTAL
Esta linha considera as potencialidades regionais, partindo de diagnóstico das condições físicas, bióticas e antrópicas do Litoral Sul da Bahia, visando a produção de conhecimento voltado para a inovação tecnológica e sua aplicação no atendimento às demandas da sociedade, em diferentes contextos socioeconômicos, culturais e ecológicos, possibilitando soluções ambientalmente sustentáveis.
Sub-linha 2.1: 
Processos Integrados de Produção de Energia e Bioprodutos. 
Docentes credenciados:
Dr. José Adolfo Almeida Neto 
Dr. Fermin Garcia Velasco 
Dr. Francisco Heriberto Luzardo
Descrição: 
Estudos e pesquisas voltadas para análise e produção de alternativas energéticas renováveis e adequadas ao contexto socioambiental.
Sub-linha 2.2: 
Tecnologias limpas e novos materiais.
Docentes credenciados: 
Dr. Flávio Pietrobon Costa
Dr. Fermin de La C. G. Velasco
Dr. Francisco Luzardo
Dr. Felix Mas Milian
Dr. Celso Fornari
Dr. Gustavo Braga
Descrição: 
Estudos e pesquisas voltadas para substituição de práticas e técnicas degradantes do meio ambiente e desenvolvimento de novos produtos e materiais.
Sub-linha 2.3: 
Saúde e Meio Ambiente. 
Docentes credenciados:
Dra. Cristina Setenta, 
Dra. Vitória Solange C. Ferreira
Dr. Fermin Garcia Velasco
Dr. Raíldo Mota de Jesus, 
Dra. Larissa Costa, 
Dra. Maria Victória M. Guevara
Descrição: 
Estudos e pesquisas que focalizam a relação entre aspectos da gestão (degradação/recuperação/conservação) de componentes ambientais com as condições de saúde de grupos populacionais, reciclagem e reuso de materiais descartáveis, tratamento de efluentes, entre outros, visando o desenvolvimento de ambientes antropizados mais sustentáveis.

ANEXO VII

Baremas para avaliação do Curriculum Lattes e do Histórico Escolar:

Critérios Para Avaliação do Curriculum Lattes, comprovado
Total
O candidato teve na graduação bolsa de iniciação científica, de iniciação à 
  docência ou de extensão, nos últimos três anos  (1 ponto por semestre, até 3)

Participação em projeto de pesquisa nos últimos três anos (1 ponto por semestre até 3)

O candidato participa atualmente, há pelo menos seis meses, de projeto de pesquisa em andamento, em uma das linhas do Mestrado  (3 pontos)

Participação em evento técnico científico regional, nos últimos três anos  (0,5 ponto cada, até 2)

Participação em evento técnico científico nacional, nos últimos três anos  (1 ponto cada, até 2)

Participação em evento científico regional, com apresentação de trabalho, nos últimos três anos  (1 cada, até 3)

Participação em evento científico nacional, com apresentação de trabalho, nos últimos três anos  (1 cada, até 3)

Participação na organização de evento acadêmico, nos últimos três anos ( 1 ponto cada, até 3)

Participação como autor ou co-autor de trabalho publicado em revista especializada ou capítulo de livro, nos últimos três anos (1 ponto cada, até 6)

Participação como autor ou co-autor na produção de material formativo/educativo, nos últimos três anos (1 ponto cada, até 3)

Tempo decorrido desde a última graduação do candidato é inferior a cinco anos 
  ( > 5 anos = 0 ponto; 4 a 5 anos=1 ponto; 2 a 4 anos=2 pontos; menos de 2 anos=3 pontos)

Atuação em instituição ou setor que atua na área ambiental nos últimos três anos (1 ponto por semestre, até 3)

Participação em atividade docente na área de meio ambiente, nos últimos três anos (1 ponto por cada 60 horas, até 3)

Máximo de pontos do CV é 40 .

Critérios  e procedimentos de avaliação do Histórico Escolar do Candidato:
	Média aritmética simples das notas de aprovação nas disciplinas do curso  de graduação (X);


2.Tempo de integralização do curso:  Nº de semestres efetivamente percorridos para a 
   integralização do curso (Y1) –  Nº de semestres previstos para integralização do curso (Y0);

	 Desempenho do candidato  =        X*( Y0/Y1) =


O máximo de pontos do Histórico é 10.

O máximo de pontos do CV + Histórico é 50. Assim, a nota obtida para este item será 

Nota= X/50 (100),

sendo “X” a pontuação efetivamente recebida pelo candidato no barema do CV + Histórico.

Considerando que, para o cômputo da nota final, o CV + Histórico têm peso 4/10,

a nota deste item (CV + Histórico), no cômputo geral, será obtida da seguinte forma:

	Nota = X/50 (100)(.4)


