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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16 – Rodovia Jorge Amado
Tel: Reitoria (73) 3680-5311 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br
EDITAL UESC Nº. 252
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO ADICIONAL DE CANDIDATOS PARA A TURMA 2013.1-2015.1 DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO VEGETAL – MESTRADO ACADÊMICO.

A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso das suas atribuições, torna público que encontram-se abertas as inscrições para a seleção adicional de candidatos ao Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal – Mestrado Acadêmico, Turma 2013.1-2015.1, circunscritas às seguintes normas:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

A seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente Edital, objetiva o preenchimento de até 07 (sete) vagas do curso acima citado, distribuídas conforme quadro abaixo, em três linhas de pesquisa do curso: Cultivos em Ambiente Tropical Úmido, Melhoramento de Plantas e Biotecnologia e Proteção de Plantas.
Podem candidatar-se profissionais portadores de diploma ou concluintes (no 2º semestre de 2012) de curso de graduação plena em Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e outras áreas de conhecimento consideradas afins à temática central do Programa.
Das 07 (sete) vagas 01 (uma) será institucional, aberta a docentes e demais funcionários do quadro efetivo da UESC, conforme Resolução CONSU 08/2007.

Linha
Vagas
Docentes Orientadores
Cultivos em Ambiente Tropical Úmido

3
Alex-Alan Furtado de Almeida
Fábio Pinto Gomes
Larissa Corrêa do Bomfim Costa
Melhoramento de Plantas e Biotecnologia

2
Márcio Gilberto Cardoso Costa
Margarete Magalhães de Souza
Proteção de Plantas

2
Edna Dora Martins Newman Luz
José Luiz Bezerra
TOTAL
07
-

DAS INSCRIÇÕES:

Período
De 13 de dezembro de 2012 a 25 de janeiro de 2013
Horário
Das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00
Local
Protocolo Geral da UESC, Térreo do Pavilhão Adonias Filho.

2.1. Documentos exigidos (organizados e encadernados):
·	Formulário de Inscrição preenchido e assinado. (Anexo I)
·	Fotocópia do Diploma de Graduação plena, ou Certidão ou Certificado de Conclusão ou de Concluinte (2º semestre de 2012) de curso de graduação plena (autenticada).
·	Fotocópia do Histórico Escolar (autenticada).
·	Curriculum vitae completo e comprovado, impresso diretamente da Plataforma Lattes no site do CNPq (http://lattes.cnpq.br/pl/). 
·	Fotocópia da Carteira de Identidade, do Título de Eleitor e do CPF; cópia do Passaporte, no caso de candidato estrangeiro.
·	Proposta da pesquisa científica do candidato na linha de pesquisa selecionada (Anexo II).
·	Declaração e termo de compromisso do candidato de dedicar-se em condições exclusivas ao curso.
·	Documento comprobatório de proficiência em língua portuguesa (apenas para candidatos estrangeiros de língua não portuguesa).
·	Somente para candidato(a) que opte por fazer as provas em local diferente dos especificados neste edital: Ficha com Termo de Compromisso (ANEXO IV) de um professor ou pesquisador de instituição pública se comprometendo em aplicar as provas encaminhadas pela Comissão de Seleção na data e horário previstos no item 3 deste edital e encaminhá-las à referida Comissão.

Além dos documentos acima, deverão ser entregues também:
·	Duas fotografias 3 x 4 recentes;
·	Duas cartas de apresentação do candidato por profissionais da área, em especial ex-orientadores e ex ou atuais chefes imediatos. As cartas deverão ser enviadas ou entregues em envelope lacrado junto com a documentação.

As inscrições poderão ser feitas diretamente pelo candidato, por procuração ou pelo serviço dos Correios, exclusivamente via SEDEX, desde que atendam às exigências de documentação. Inscrições feitas via SEDEX somente serão efetivadas quando a documentação exigida for recebida completa e de uma só vez (data máxima para postagem dia 25 de janeiro de 2013), e encaminhadas para o endereço: PROTOCOLO GERAL – Universidade Estadual de Santa Cruz, Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal-Mestrado, Rodovia Jorge Amado km 16, Ilhéus, BA, CEP: 45662-900.

A não entrega de quaisquer documentos e o não atendimento ao prazo de entrega dos mesmos inviabilizará a continuidade da participação do candidato no Processo de Seleção.

As inscrições serão homologadas até 30 de janeiro de 2013 e divulgadas no site da UESC (http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/ppgpv/), sendo de inteira responsabilidade do candidato a obtenção desta informação.

Informações adicionais, modelos, formulários de inscrição e outros formulários, etc. podem ser encontrados no site do Programa de Pós-graduação em Produção Vegetal acessando o endereço abaixo:
http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/ppgpv/






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

Dia 04.02.2013, das 8h30 às 12h30. 








	Prova Discursiva sobre temas relacionados à Linha de Pesquisa escolhida como primeira opção do candidato, conforme bibliografia indicada no Anexo V.
	Prova de Interpretação de Textos em Inglês (permitido o uso de dicionário).

Local a ser informado juntamente com a homologação das inscrições. Esses locais poderão ser:
	Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)
ou local escolhido pelo(a) candidato(a) que indicar um responsável para aplicação da prova (ANEXO IV).

Dias 04 e 05.02.2013
Análise do Curriculum Vitae, conforme Anexo III.
Até o dia 06.02.2013
Divulgação do Resultado Final.

	O não comparecimento do candidato no dia e horário de realização da prova escrita no dia 04 de fevereiro de 2013 às 8h30, inviabilizará a continuidade de sua participação no processo de seleção. Em caso de dúvidas sobre local de realização da prova, entrar em contato com a secretaria do curso: (73) 3680-5158 ou ppgpv@uesc.br.


DA AVALIAÇÃO:
Para cada candidato será atribuída uma nota correspondente à média dos pontos obtidos em cada item considerado, conforme abaixo:
                 
ETAPA
NOTA
PESO
Curriculum Vitae
 zero a dez
50%
Prova escrita
zero a dez
50%

A média mínima para aprovação no processo seletivo é 7,0 (sete).
	Os candidatos aprovados serão selecionados por ordem decrescente das médias obtidas de acordo com sua indicação de primeira opção, respeitando-se o número máximo de vagas por linha de pesquisa e as prioridades estabelecidas. Os casos de empate serão decididos pela nota obtida na análise de prova escrita e currículo, nesta ordem.

	Em caso de recurso, o candidato terá até 48 horas após a data de divulgação do resultado final para dar entrada no Protocolo Geral da UESC.


	Os candidatos não selecionados terão prazo até 30 dias após a divulgação do Resultado Final para retirarem, junto ao Colegiado do Curso, os documentos apresentados na inscrição, os quais, após esse prazo, serão incinerados.


DA MATRÍCULA:
Período
Seguirá o calendário acadêmico 2013 da UESC.
Horário
Das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 15h30.
Local
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal – Pavilhão do Juizado Modelo – 1º andar.
Documentos
-	Ficha de matrícula devidamente preenchida e assinada.
-	Cópia autenticada do diploma de graduação ou de certidão de conclusão do curso. Para esta última hipótese o documento deverá ser substituído pelo diploma, no prazo de 12 meses, contados a partir da primeira matrícula, como condição imprescindível para a obtenção do título de Mestre.

Obs.: Os candidatos aprovados serão convocados de acordo com a disponibilidade de vaga e ordem de classificação na primeira opção indicada. Caso o candidato tenha se inscrito em uma segunda opção, poderá ser convocado para preencher uma vaga desta linha se nesta houver vaga disponível, não preenchida pelos candidatos que fizeram a primeira opção pela mesma. Caso o aprovado não compareça para matricular-se, será convocado o seguinte na ordem de classificação, por orientador.  

DO INÍCIO DAS AULAS:

As aulas terão inicio em data definida no Calendário Acadêmico 2013 da UESC, no Pavilhão do Juizado Modelo, 1º andar, Sala 114.

LÍNGUA INGLESA

O candidato aprovado no Processo Seletivo 2013.1 que não atingir a nota 7,0 (sete) na Prova de Interpretação de Textos em Inglês deverá cursar e ser aprovado na disciplina “CAA661- Leitura, Interpretação e Redação de Textos Científicos em Inglês”, conforme Regimento do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal (Resolução CONSEPE 50/2010). 

8. BOLSAS DE ESTUDOS: a concessão de bolsas de estudos aos candidatos aprovados está sujeita à disponibilidade de recursos dos órgãos financiadores, principalmente Capes, CNPq e Fapesb. Os critérios de seleção são os das agências financiadoras, da Comissão de Bolsas e os do próprio curso, através de resolução específica. A matrícula do candidato não implica, entretanto, em concessão automática de bolsa, devendo ser observado o descrito anteriormente.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS: Os casos omissos ou não previstos por este edital serão analisados pela Comissão de Seleção e homologados pela plenária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 12 de dezembro de 2012



ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
REITORA
ANEXO I
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E AMBIENTAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO VEGETAL – MESTRADO
FICHA DE INSCRIÇÃO

SELEÇÃO MESTRADO 

TURMA: 2013.1
Número da Inscrição (reservado à Coordenação):




LINHAS DE PESQUISA
Indique com o número 1 (um) a opção desejada. Caso haja uma segunda linha de interesse, marque-a com o número 2 (dois).*

(__) Cultivos em Ambiente Tropical Úmido 
(__) Melhoramento de Plantas e Biotecnologia
(__) Proteção de Plantas
(__) Solos e Nutrição de Plantas em Ambiente Tropical Úmido

*O candidato poderá ser convocado para preencher uma vaga na segunda opção, caso as vagas da referida linha não tenham sido preenchidas pelos candidatos que fizeram a primeira opção pela mesma.

Venho requerer ao Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da Universidade Estadual de Santa Cruz minha inscrição para o exame de seleção na(s) linha(s) de pesquisa acima indicada(s).

Nome completo:

RG:

Data de emissão:

Org. Expedidor/UF:
CPF:

Data de nascimento:

Naturalidade:
Nacionalidade:

Estado Civil:
Sexo:
Passaporte (se candidato estrangeiro):

Título de eleitor:

Seção:
Zona:
Cônjuge:

Filiação:

Pai:  ________________________________________________________________________
        Mãe:________________________________________________________________________
Endereço residencial:

Bairro:

Cidade:
UF:
CEP:
Cx. Postal
E-mail:

Telefone(s): DDD
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
 (     ) Outro (especificar):_________________________________________________________

Bolsa: 
1)	Se tiver vínculo empregatício com alguma Instituição de Ensino Superior, terá Bolsa CAPES ou FAPESB? 
(    ) SIM   (   ) NÃO
2)	Pretende candidatar-se a Bolsa de Demanda Social (DS) da CAPES, CNPq ou FAPESB ? 
(   ) SIM   (   ) NÃO
3)	O orientador escolhido concorda em solicitar Bolsa à FAPESB ou CNPq ?
(   ) SIM    (   ) NÃO
Curso de Graduação (Área):

Instituição:


UF:
País:
Ano de Conclusão:




_________________, ______ de ____________ de              .


___________________________________                 _________________________________
        Nome legível do Candidato                                                  Assinatura do Candidato




ANEXO II
PROPOSTA DE PESQUISA CIENTÍFICA

NOME DO CANDIDATO


LINHA(S) DE PESQUISA: _____________________________________________________________

PROPOSTA: informar, claramente, o assunto de pesquisa de seu interesse para desenvolver o projeto de dissertação. (No máximo 2.500 caracteres em fonte Arial 11 e espaço 1,5).



















ANEXO III

BAREMA DE JULGAMENTO DO CURRÍCULO

CANDIDATO:  ______________________________________________________________________
PRIMEIRA OPÇÃO DE Linha de pesquisa: ____________________________________________

Grupo (peso)
Descrição de atividades, certificadas pelo órgão competente da Instituição de origem, realizadas nos últimos cinco anos (a partir de 2008).
Limite
Pontos obtidos
Nota*
Histórico (3)
	Histórico escolar (coeficiente de rendimento ou média das notas de todas as disciplinas).

-


Atividades em pesquisa (4)
	Bolsista de iniciação científica ou de apoio técnico (6 pontos por ano - carga horária de pelo menos 20h/semana); estágio em pesquisa, remunerado ou não; iniciação científica voluntária, com total de 60 a 360 horas (1 ponto a cada 60 horas ou 6 pontos por ano - carga horária de pelo menos 20h/semana).

livre



	Artigo científico ou capítulo de livro na área ou área correlata, publicados (10 por unidade).

livre



	Resumos, resumos expandidos ou artigos apresentados ou publicados nos últimos cinco anos em eventos científicos na área de ciências agrárias ou biológicas (1 ponto por unidade).

20


Outras atividades (3)
	Atividades de extensão realizadas na área de Ciências Agrárias ou Biológicas como participante em mini-cursos, eventos, oficinas, etc ou como organizador (0,5 ponto atividade).

10



	Monitoria na graduação, tutoria presencial ou no ensino à distância, estágio profissional não-curricular e similares (1 ponto por semestre com carga horária de pelo menos 20h/semana).

6



	Atividade docente no ensino médio (4 pontos por ano).

8



	Curso de Pós-Graduação lato sensu na área ou em área correlata (6 pontos por curso).

12



	Docente de ensino superior (1 ponto a cada 15h/aula)

Livre


Totais




*Os pontos obtidos serão transformados pela Comissão de Seleção em nota de 0 a 10, atribuindo-se nota máxima ao candidato com maior pontuação (em cada bloco de atividades). As notas dos demais candidatos serão atribuídas comparativamente a esse padrão. 


AVALIADORES
ASSINATURA OU RUBRICA
DATA
1-


___/___/______
2-




ANEXO IV

O(a) candidato(a) que desejar realizar as provas de conhecimento e interpretação de textos em inglês em outro local que não a UESC (Ilhéus, BA), deverá preencher os dados abaixo e encaminhar este anexo como parte complementar da ficha de inscrição.

Endereço do local onde deseja realizar a prova:
Instituição:______________________________________________________________
Cidade:___________________________________________       Estado:____________

Dados do professor/pesquisador responsável pela aplicação da prova: 

Nome completo:__________________________________________________________
Instituição:______________________________________________________________
Departamento ou setor:____________________________________________________
Tel.:_________________________________  Cel.:______________________________
E-mail:_________________________________________________________________

TERMO DE COMPROMISSO

Eu,___________________________________________________RG:______________ me comprometo em aplicar as provas de conhecimento e interpretação de textos em inglês para o(a) candidato(a)_______________________________________________, ao ingresso no Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal/Mestrado da UESC, por vaga disponibilizada conforme o Edital UESC No.____. Estou ciente que as provas serão aplicadas no dia 04 de fevereiro de 2013, das 08h30 às 12h30. Estou ciente que após a aplicação das provas deverei digitalizá-las e enviá-las por via eletrônica, sendo os originais enviados posteriormente pelos Correios, conforme contatos que serão estabelecidos pela Comissão de Seleção. Estou ciente que o não cumprimento desta atividade poderá implicar na eliminação do candidato.


Local:_____________________________________________ Data:________________


Assinatura do professor/pesquisador:_________________________________________


Assinatura de concordância do candidato:_____________________________________

ANEXO V


BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA POR LINHA DE PESQUISA:


CULTIVOS EM AMBIENTE TROPICAL ÚMIDO
TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. 4ª Edição. Porto Alegre: Artmed, 2009. 819p
LARCHER, W. Ecofisiologia Vegetal. Rima Artes e Textos, São Carlos, SP, 2000. 531 p.
REICHARDT, K.; TIMM, L.C. Solo, planta e atmosfera. Barueri: Editora Manole Ltda., 2004.  478p.
RICKLEFS, R.E. A economia da natureza. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 530p.


MELHORAMENTO DE PLANTAS E BIOTECNOLOGIA
BORÉM, A. Melhoramento de Plantas. Editora UFV, 2005. 
MALAJOVICH, M.A. Biotecnologia. Rio de Janeiro, Edições da Biblioteca Max Feffer do Instituto de Tecnologia ORT, 2012. (PDF disponível em WWW.bteduc.bio.br)


PROTEÇÃO DE PLANTAS
BERGAMIN FILHO, A.; KIMATI, H; AMORIM, L. Manual de fitopatologia: princípios e conceitos. vol. 1. 3a ed. São Paulo, Editora Agronômica Ceres, 1995. 919 p.
GALLO, D.; NAKANO, O.; SILVEIRA NETO, S.; CARVALHO, R. P. L.; BATISTA, G. C.; BERTI FILHO, E.; PARRA, J. R. P.; ZUCCHI, R. A.; ALVES, S. B.; VENDRAMIN, J. D.; MARCHINI, L. C.; LOPES, J. R. S.; OMOTO, C. Entomologia agrícola. Piracicaba: FEALQ, 2002. 920 p.


4. SOLOS E NUTRIÇÃO DE PLANTAS EM AMBIENTE TROPICAL ÚMIDO
EMBRAPA Solos. Sistema brasileiro de classificação de solos. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2006. 306p.
 EPSTEIN, E.; BLOOM, A.J. Nutrição mineral de plantas: princípios e perspectivas. 2. ed. Trad. NUNES, M.E.T. Londrina: Planta, 2004. 403p.
KER, J.C.; CURI, N., SCHAEFER, C.E., TORRADO, P.V. (ed.) Pedologia: fundamentos. Viçosa: SBCS, 2012. 343p.
MOREIRA, F.M.S.; SIQUEIRA, J.O. Microbiologia e bioquímica do solo. Lavras: Editora UFLA, 2 ed, 2006. 729p.
PRADO, R.B.; TURETTA, A.P.D.; ANDRADE, A.G. (Org.) Manejo e conservação do solo e da água no contexto das mudanças ambientais. Rio de Janeiro: Embrapa Solo, 2010. 486p.
NOVAIS, R.F.; ALVAREZ V., V.H.; BARROS, N.F.; FONTES, R.L.; CANTARUTTI, R.B. & NEVES, J.C.L. (ed.). Fertilidade do solo. Viçosa: SBCS, 2007. 1017p.




