EDITAL UESC Nº 088/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
EDITAL DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOLOGIA PARA
INGRESSO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021 – MESTRADO E DOUTORADO.
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 para o Programa de PósGraduação em Zoologia (PPGZOO) – Mestrado e Doutorado. As regras de inscrição seguem o
disposto nas Resoluções CONSU 01/2018, CONSEPE 19/2019, nas informações descritas na
página do PPGZOO (http://nbcgib.uesc.br/ppgzoologia/), e nas seguintes normas:

1.

DAS VAGAS E REQUISITOS DOS CANDIDATOS:

1.1 A seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente Edital, tem por objetivo o
preenchimento de até 15 vagas para o mestrado e até 10 vagas para o doutorado a iniciarem no
primeiro semestre de 2021, na área de Zoologia.

1.2 A distribuição de orientação dos aprovados e classificados respeitará o limite de vagas por
orientador informado no site do PPGZOO. Na eventualidade da existência de candidatos
aprovados que excedam o limite de vagas por orientador, a orientação pretendida poderá ser
realocada para docente com vaga não ocupada ao final do processo seletivo. A lista de
docentes do PPGZOO aptos a aceitar orientandos neste processo seletivo com respectivos
números de vagas será divulgada na página do PPGZOO: http://nbcgib.uesc.br/ppgzoologia.

1.3 De acordo com Ofício Circular nº 27/2020-CGSI/DPB/CAPES, explicita-se que uma vez que
esta agência não disponibilizou até o fechamento do edital a atribuição de cotas de bolsa para
os PPGs do país, não há previsão de cotas disponíveis a ser feita. Cotas de bolsas liberadas
após a publicação do edital serão distribuídas de acordo com a portaria específica acima citada.

1.4 Podem candidatar-se ao Mestrado em Zoologia os portadores de diploma ou certificado de
conclusão ou declaração de que são concluintes, até o dia 30 de junho de 2021 de curso
superior: Bacharéis e Licenciados em Ciências Biológicas e demais áreas afins à área de
concentração do Programa. Diploma, certificado de conclusão ou declaração de que são
concluintes deve ser emitido pelos órgãos competentes das respectivas instituições de ensino.

1.5 Podem candidatar-se ao Doutorado em Zoologia os profissionais portadores de diploma ou
ata de defesa do mestrado ou documento comprobatório oficial da instituição, de que a defesa já
terá ocorrido até o dia 30 de junho de 2021, em áreas do conhecimento consideradas afins à
área de concentração do programa. Diploma, certificado de conclusão ou declaração de que são
concluintes deve ser emitido pelos órgãos competentes das respectivas instituições de ensino.
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1.6 Do total de vagas abertas no presente Edital, uma vaga de Mestrado e uma vaga de
Doutorado

-

-

proce

classificados que se encontrem na
lista de excedentes.

2.

DAS INSCRIÇÕES:

2.1. As inscrições serão realizadas mediante os seguintes documentos, período, horário e local:
Período
Valor
Horário
Local

2.2.

18 de novembro à 16 de dezembro de 2020
Gratuito
Prazo máximo: 23h59min (horário local de Ilhéus) do dia 16 de dezembro de 2020
Preenchimento de formulário on line e envio da documentação completa abaixo
listada, por meio eletrônico (Google forms) no link:
https://forms.gle/DCBUMFNE12LbY8Y2A
, na ordem informada no item 2.3, e enviada por

meio do formulário online disponível em https://forms.gle/DCBUMFNE12LbY8Y2A

2.3. Os documentos devem ser inseridos em três arquivos distintos no formato PDF e
nomeados da seguinte forma:
1: Documentos gerais – nome do candidato.

1. Carteira de identidade e CPF, ou carteira de habilitação. Para candidatos estrangeiros
cópia digital do passaporte válido ou documento nacional de identidade válido;

2. Título eleitoral com comprovante de estar em dia com a Justiça Eleitoral (para
candidatos brasileiros);

3. Certidão de casamento [caso os títulos e documentos estejam com o nome de solteiro e
o portador seja casado];

4. Candidatos ao mestrado e doutorado: Apresentar cópias digitalizadas do diploma de
nível superior e do histórico escolar do curso de graduação plena. I
, bem como certificados de

ou
. Candidatos

ao mestrado que estejam cursando a graduação no momento da inscrição (formandos)
podem apresentar certificado de conclusão ou declaração emitida pelo Colegiado de curso
(ou instância similar) de que concluirá sua graduação até 30 de junho de 2021;

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

5. Candidatos ao doutorado: Apresentar cópias digitalizadas do histórico escolar do
mestrado e documento comprobatório de conclusão do mestrado ou diploma institucional,
certificado ou atestado de conclusão emitido pelo coordenador do curso. Para aqueles
,
certificado de conclusão
30 de junho de 2021. Caso o candidato comprove efetiva produção
científica como primeiro autor em periódicos especializados, o mesmo pode candidatar-se
ao curso de Doutorado sem a necessidade de apresentação do diploma de mestrado, em
acordo com o Regimento Geral da Pós-Graduação na UESC (resolução CONSU Nº
01/2018);

6. Declaração de vínculo empregatício emitida pelo empregador, ou de que não possui
vínculo empregatício, conforme o caso.

2

1.

Curriculum

- nome do candidato.
Lattes

(http://lattes.cnpq.br/)

completo,

devidamente

atualizado

e

comprovado, com documentação comprobatória para fins de avaliação curricular.
Curriculum Lattes

, inclusive para os estr

Anexo I. Os comprovantes devem ser organizados na ordem estabelecida no Anexo I. O
barema (Anexo I) deve ser preenchido pelo candidato e enviado junto com a
documentação comprobatória;

2. Carta de aceite da(o) orientador(a) se for o caso.
3: Projeto - nome do candidato.

1. Projeto de pesquisa na área de Zoologia, conforme modelo (Anexo II).
2.2. Os candidatos aprovados deverão apresentar os documentos originais no ato da primeira
matrícula para devida autenticação.

2.3. Para candidatos ao mestrado que apresentarem certificado de conclusão da graduação, e
para candidatos ao doutorado que apresentarem ata de defesa ou declaração de conclusão, o
documento deverá ser substituído pela cópia autenticada do diploma no prazo máximo de 12
meses após a data da primeira matrícula do aluno, sob pena de desligamento do programa.
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2.4. A Comissão de Seleção do PPGZOO analisará a documentação apresentada para a
inscrição e decidirá sobre o deferimento dos pedidos de inscrição. O resultado será divulgado na
página do PPGZOO (http://nbcgib.uesc.br/ppgzoologia/) até às 17h de 18 de dezembro de
2020.

a) Somente serão deferidos os pedidos de inscrição com a documentação completa,
declarações devidamente assinadas e que atendam às exigências deste edital;

b) O não atendimento de qualquer um dos requisitos constantes neste edital e na
regulamentação da UESC inviabilizará a continuidade da participação do candidato
no processo de seleção;

c)
23:59 horas do dia 21 de
“

dezembro de 2020 (horário de Ilhéus-BA)
–

3.

-

”

DA SELEÇÃO:

3.1. O processo de seleção constará das seguintes etapas (os candidatos deverão considerar os
horários indicados, sendo os de Ilhéus):
Etapa I
Videoaula sobre um tema relacionado a um dos assuntos listados no
Anexo III deste edital.
Horário e Local O candidato deverá enviar até dia 04 de janeiro às 23h59 (horário de Ilhéus-BA)
no formulário disponível no link https://forms.gle/FC9nYKaJr1mnt8yy5 uma
videoaula sobre um dos temas listados no Anexo III deste edital e selecionado
pelo candidato. O vídeo deve ter uma duração mínima de três minutos e máxima
de cinco minutos.
Observação
Para gravação da videoaula podem ser utilizados câmera de computador ou
dispositivo móvel. A câmera do computador ou dispositivo móvel utilizado deverá
permanecer ligada e o candidato deve aparecer no vídeo durante a apresentação.
A videoaula pode ser apresentada em espanhol, inglês ou português.
Pontuação: I) domínio do quadro teórico relacionado ao tema escolhido pelo
candidato (até 5,0 pontos); II) coerência na argumentação sobre o tema (até 5,0
pontos); e III) Observância aos limites de tempo de apresentação (eliminatória).
Esta etapa será eliminatória e classificatória.
O resultado da Etapa I será divulgado até o dia 11 de janeiro na página do
programa (http://nbcgib.uesc.br/ppgzoologia/).
Recurso poderá ser interposto até o dia 12 de janeiro às 23h59 (horário de
Ilhéus-BA), via e@
“
2021 –
I”
5
janeiro às 16h00.
Etapa II
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18 até 22 de Arguição do projeto de pesquisa. Será centrada no projeto do candidato,
janeiro
de anexado no momento da inscrição, e sua defesa.
2021
Pontuação: Referencial teórico (até 1,5 pontos); Objetivos da proposta (até 1,5
pontos); Metodologia (até 2,0 pontos); Maturidade científica (até 1,5 pontos);
Domínio dos métodos e etapas da proposta (até 2,0 pontos); e Contato com a
literatura científica (até 1,5 pontos).
Local e Horário Será de modo on-line (ambiente virtual), em horário previamente divulgado,
juntamente com o resultado final da Etapa I, na página do PPGZOO:
http://nbcgib.uesc.br/ppgzoologia/.
Observação
Esta etapa será eliminatória e classificatória. As arguições ocorrerão entre os
dias 18 e 22 de janeiro de 2021 com os candidatos habilitados (nota igual ou
superior a 7,0 na Etapa I). Será realizada por uma banca composta por três
professores doutores. O resultado desta Etapa será divulgado até dia 26 de
janeiro, às 16:00 no endereço eletrônico do programa
(http://nbcgib.uesc.br/ppgzoologia/).
Recursos poderão ser interpostos até o dia 27 de janeiro às 23h59 (horário de
Ilhéus-BA), via e@
“
2021 –
II”
janeiro às 16h00.
Etapa III
Análise de Curriculum vitae (Lattes).
A análise do Curriculum vitae será com base na documentação apresentada pelo
candidato e seguindo a análise dos itens constantes no Anexo I deste edital.
Esta etapa será classificatória.
O resultado da Etapa 3 será divulgado até dia 02 de fevereiro, às 16:00 na página do
Observaçã PPGZOO: http://nbcgib.uesc.br/ppgzoologia/
Recursos poderão ser interpostos até o dia 03 de fevereiro às 23:59, via e-mail
o
@
“
–
III”
resultado do recurso será divulgado até o dia 05 de fevereiro às 16h00.

3.2. A arguição do projeto (etapa II) ocorrerá de maneira remota utilizando a plataforma digital
Google Meet. A comissão de seleção encaminhará e-mail, após a divulgação do resultado da
primeira etapa com informações sobre dia e hora da realização dos exames da etapa II de
cada candidato dentro do período de 18 a 22 de janeiro de 2021. O link para acesso à sala
virtual será enviado com no mínimo 24 horas de antecedência para o email do(a) candidato(a)
informado no formulário de inscrição. Será de responsabilidade do(a) candidato(a) o uso de
um equipamento que garanta qualidade de som e imagem suficientes para o exame, ter um
local com boa conexão à internet, além do conhecimento prévio mínimo sobre a utilização da
plataforma Google Meet. Durante o processo de avaliação da etapa II, a câmera do
computador ou dispositivo móvel utilizado deverá permanecer ligada de modo a permitir o
reconhecimento do candidato.

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

3.3. Na impossibilidade do candidato estabelecer conexão no dia e horário marcado, será permitida
uma segunda chamada. Em caso de não funcionamento do computador ou rede de internet do
candidato, a comissão de Seleção realizará até duas novas chamadas, uma dentro do mesmo
intervalo agendado previamente e, havendo necessidade, outra dentro do período previsto
para a etapa II (18 a 22 de janeiro). Se não for possível completar a arguição do candidato
devido aos problemas citados, será considerado o período de arguição realizado para
atribuição final da nota, sendo admitida nota zero em caso da impossibilidade de arguição.

3.4. Os candidatos que não alcançarem nota 7,0 nas etapas I e II serão desclassificados do
processo seletivo.

3.5. Os candidatos serão selecionados por ordem decrescente das médias obtidas. Na hipótese de
empate, considerando-se duas casas decimais, será classificado o candidato que obtiver
maior nota na avaliação do Currículo (Etapa III). Em caso de persistência do empate, o
candidato mais velho terá vantagem sobre o mais novo.

4.

DA AVALIAÇÃO

4.1. Para cada candidato será atribuído uma nota correspondente à média aritmética simples
dos pontos obtidos nas etapas I, II, e III, conforme a seguinte tabela:
Etapa

Caráter

Peso

I - Vídeoaula

Eliminatório e classificatório

1

II - Defesa do projeto de

Eliminatório e classificatório

1

Classificatório

1

pesquisa
III. Curriculum vitae no formato
Lattes

5.

DO RESULTADO:

5.1. O resultado preliminar será divulgado dia 02 de fevereiro de 2021.
5.2. Recursos poderão ser interpostos até às 23h59 do dia 03 de fevereiro de 2021 por e-mail
(zooaplic@uesc.br). O requerente será informado do resultado do recurso até as 18h00 do dia
seguinte.

5.3. A

divulgação

do

resultado

final

da

seleção

acontecerá

http://nbcgib.uesc.br/ppgzoologia/ até as 16h00 do dia 05 de fevereiro de 2021.

6.

DA MATRÍCULA E INÍCIO DAS AULAS
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no

site

6.1. A matrícula inicial será realizada de acordo com os seguintes procedimentos:
Período

Conforme calendário acadêmico da UESC 2021
Todos os candidatos: Ficha de cadastro de novos alunos, devidamente
preenchida e assinada; uma fotografia 3 x 4 recente e originais dos
seguintes documentos:
Candidatos brasileiros: cópia da carteira de identidade digitalizada e CPF;
certidão de quitação eleitoral digitalizada; candidatos do sexo masculino
entre 18 e 45 anos devem apresentar cópia digitalizada do documento de
quitação com o serviço militar.

Documentos

Candidatos estrangeiros: cópia digitalizada das páginas de identificação
do indivíduo constantes no passaporte.
Obs.: Todos os documentos deverão ser enviados digitalizados e com
nitidez e resolução suficiente para permitir sua leitura.

6.2. Os documentos enviados para inscrição, assim como os documentos exigidos para
matrícula, poderão ser solicitados pelo PPGZOO, originalmente (ou cópias autenticadas), a
qualquer momento, assim que as atividades acadêmicas e administrativas presencias da UESC
retornem, uma vez que se encontram suspensas devido a pandemia de acordo com a resolução
CONSU 5/2020.

6.3. Os candidatos aprovados serão convocados para matrícula através de edital publicado
juntamente com o resultado final, em ordem decrescente de classificação. Os candidatos
classificados como excedentes serem convocados caso surjam vagas.

6.4. As aulas serão iniciadas em data definida no Calendário Acadêmico da UESC para o ano
de 2021.

6.5. Os candidatos selecionados deverão efetuar matrícula no início de cada semestre, para
garantia da continuidade dos seus estudos, segundo o calendário acadêmico divulgado,
oportunamente, no site do PPGZOO.

6.6. Uma vez aprovado, o candidato que apresentar, na inscrição, o certificado ou a declaração
relativa à conclusão de curso de graduação (para o mestrado), ou de mestrado (para o
doutorado), deverá apresentar cópia autenticada do diploma no prazo máximo de 18 meses,
contados a partir da data da primeira matrícula, sob pena de ser desligado do curso.

6.7. Os candidatos diplomados no exterior terão 18 meses, contados a partir da data da
primeira matrícula, para entregar cópia autenticada do diploma de graduação (para o mestrado),
ou de graduação e de mestrado (para o doutorado), devidamente revalidado junto ao órgão de
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reconhecimento de instituição de ensino superior no Brasil, sob pena de ser desligado do curso.
A revalidação é dispensada em casos previstos por lei e acordos internacionais.

7.

DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. Os casos não previstos neste edital serão julgados pelo Colegiado do PPGZOO.

8.

ESCLARECIMENTOS ACERCA DESTE EDITAL

8.1. Esclarecimentos acerca do conteúdo deste Edital podem ser solicitados por e-mail:
zooaplic@uesc.br.
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 16 de novembro de 2020.

ALESSANDRO FERNANDES DE SANTANA
REITOR
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ANEXO I - BAREMA PARA AVALIAÇÃO CURRICULAR
ATENÇÃO:
O candidato deve apresentar, na documentação enviada para inscrição, os comprovantes
digitalizados dos itens listados abaixo, na ordem em que aparecem. Os itens necessitam
obrigatoriamente estar incluídos no Currículo Lattes, para serem devidamente contabilizados.
Itens

Pontos/M
ax

Contato prévio com o
orientador

Número-referência do(s)
documento(s)
comprobatório(s)
sugerido(s) (Preenchido
pelo
candidato)

Max. 5

Carta de aceite do orientador
1. Iniciação Científica
a. Estágio com bolsa (1 ano)
b. Estágio voluntário (1 ano)
2. Orientação e coorientação
Iniciação Científica ou TCC
3. Monitoria (com ou sem bolsa) na
área

5
Max. 15
2
1
Max. 5
1
Max. 10

a. Monitoria por semestre
4. Participação em projetos
de pesquisa

2
Max. 10

a. Membro de projeto de pesquisa (a cada 1
ano)
5. Artigos científicos ou capítulo de
livro publicado/aceito
na área
a. Capítulo de livro como autor ou coautor
b. Artigo científico como autor ou coautor em
periódico indexado na área (Qualis 20132016: A1, A2)
b. Artigo científico como autor ou coautor em
periódico indexado na área (Qualis 20132016: B1, B2, B3, B4, B5)
6. Resumos em anais de Congressos
a. Como autor ou coautor
7. Participação em eventos (congressos,
simpósios ou conferências)
Participação em eventos (Ouvinte/Monitor)
Participação em eventos (apresentação oral)
Participação em eventos (Ministração de
minicursos)

2
Max. 30

5
5

2.5

Max. 15
1
Max. 10
0.5
1
1
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Documentos
comprobatórios
considerados
(Preenchido pela
banca)

ANEXO II – MODELO PROJETO DE PESQUISA
Título do Projeto:

Autor:

Orientador desejado:

Introdução:
Apresentar uma introdução descrevendo de forma concisa a problemática do assunto de
pesquisa de seu interesse para desenvolver o projeto e os objetivos gerais e específicos do
projeto. (máximo de 3.000 caracteres com espaços, fonte Arial, tamanho de fonte 12).
Palavras-chave: máximo de cinco e diferentes das do título.
Metodologia:
Apresentar a metodologia (ou desenho experimental se for o caso) e o material a ser utilizado
(se for o caso) para responder às questões propostas nos objetivos. Elenque as dificuldades
metodológicas ou materiais possíveis e maneiras de resolvê-las ou contorná-las (máximo de
3.000 caracteres com espaços, fonte Arial, tamanho de fonte 12).
Resultados esperados:
Apresentar os principais produtos esperados do projeto e o prazo estimado para sua
realização.
Bibliografia:
Apresentar bibliografia utilizada nas seções anteriores. Não há formato pré-definido; apenas
pede-se consistência com o formato selecionado.
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ANEXO III

O conteúdo teórico da prova da etapa I deve versar sobre um dos quatro temas abaixo. A
vídeoaula deve seguir as orientações previstas no edital.

1. Sinapomorfias de Archosauromorpha (apresentar e discutir evidências morfológicas,
fisiológicas, e comportamentais que sustentam o relacionamento filogenético mais próximo
“

”

2. Explicar as razões para que a classificação de animais triploblásticos tenha deixado de ser
em celomados, acelomados, e pseudocelomados e passasse a ser em deuterostômia,
protostômia, e destro deste último em lophotrochozoa e ecdysozoa.
3. Implicações de mudanças fitofisionômicas para a fauna e manejo de fauna usando o
exemplo dos lobos-guará – Chrysocyon brachyurus (Explicar o aumento da ocorrência de
lobos-guará (Chrysocyon brachyurus) na Mata Atlântica e apresentar propostas para o
manejo desta espécie).
4. Importância global da conservação das abelhas (Por que abelhas podem ser consideradas
alguns dos seres mais importantes da Terra e qual o impacto das mudanças climáticas e
espécies invasoras para suas populações?).
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