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PORTARIA REITORIA UESC Nº 309 

 
 

A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – 
UESC, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Edital UESC n° 011/2017,  
 
 

RESOLVE 
 
             Art. 1º - Homologar o resultado final da seleção de bolsas 
para o Programa de Iniciação Científica Ensino Médio – PIBIC-EM/CNPq (Vagas 
Remanescentes), conforme o disposto abaixo:  
 

CLASSIFICAÇÃO PESQUISADOR PLANO 

1º Alexandre Schiavetti Distribuição das unidades de conservação 
nos biomas da Bahia 

2º Andréa Miura da Costa Seleção de fungos produtores de enzimas 
de interesse biotecnológico 

3º Marciel Elio Rodrigues Informatização da coleção biológica de 
insetos aquáticos 

4º Andréa Miura da Costa Manutenção e crescimento de fungos 

 
 Art. 2º - Convocar os aprovados para indicação dos 

alunos e implementação das bolsas, devendo os bolsistas contemplados entregar a 
documentação descrita abaixo na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, localizada 
no 3º Andar da Torre Administrativa, no período compreendido entre 13 a 15 de março de 
2017, até as 16h: 

a) histórico escolar do último ano; 
d) comprovante de frequência do ano letivo corrente; 
e) cópia do CPF; 
f) número de agência e conta-corrente do estudante no Banco do Brasil; 
g) currículo do estudante cadastrado na Plataforma Lattes 
h) Comprovante de residência 
i) autorização dos pais ou responsável legal para execução do projeto (em caso de 

candidato menor de 18 anos) (ANEXO ICJ – acessar “Formulários” no link: 
http://propp.uesc.br/proic/formularios) 

 
Art. 3º - Conforme previsto no Edital UESC n.º 011/2017, a 

não entrega da documentação completa no período estabelecido ocasionará a 
desclassificação do aluno, devendo ser convocado candidato do banco de reserva.  

 
             Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 10 de março de 2017. 
 
 

ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO 
REITORA 


