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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16 – Rodovia 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
PORTARIA REITORIA UESC Nº 1572




A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Edital UESC n.º 221/2014,




RESOLVE




Art. 1º - Homologar o resultado final do Processo Seletivo 2015.1 do Mestrado e Doutorado em Biologia e Biotecnologia de Microrganismos, conforme o Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 12 de Dezembro de 2014.



ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
REITORA











ANEXO ÚNICO DA PORTARIA REITORIA UESC Nº 1572

RESULTADO DA SELEÇÃO – MESTRADO E DOUTORADO EM BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA DE MICRORGAISMOS 2015.1
EDITAL UESC n.º 221/2014


APROVADOS MESTRADO (POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO)
ORIENTADOR (A)
1.	LÍVIA SOUZA FREITAS
ANA PAULA TROVATTI UETANABARO
2.	kELLY MOOANA SANTOS VENTURA
RACHEL PASSOS REZENDE
3.	DANIELLE DE SOUZA LOPES
JANE LIMA DOS SANTOS
4.	RENATA DE OLIVEIRA PEREIRA
ANA PAULA TROVATTI UETANABARO
5.	FERNANDA MENEZES DAS VIRGENS
CARLOS PRIMINHO PIROVANI
6.	MARIA HELENA SANTOS CARDOZO
RACHEL PASSOS REZENDE
7.	STEPHANIE FERREIRA REIS
RENATO FONTANA
8.	AISLANE NASCIMENTO COSTA
WILSON BARROS LUIZ


APROVADOS DOUTORADO (POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO)
ORIENTADOR (A)
1.	LAOAN BRITO OLIVEIRA RODRIGUES
JOÃO CARLOS TEIXEIRA DIAS
2.	KÁTIA IRO ALTIDIS MOTA
JOÃO CARLOS TEIXEIRA DIAS
3.	MANUELA RIBEIRO PASSOS
ANA PAULA TROVATTI UETANABARO



ANEXO I DA PORTARIA REITORIA UESC Nº 1571
MATRÍCULA
Procedimentos para a Matrícula
Comparecimento dos candidatos nos respectivos polos para Solicitação de Matrícula, através de preenchimento de formulário específico e entrega dos documentos necessários para a matrícula;
Após a conferência da documentação apresentada, as solicitações de matrícula deferidas serão homologadas pela Reitoria e aquelas não homologadas, serão divulgadas na página da Universidade, na Internet, http://www.uesc.br/processo_seletivo/vestibular_ead/.
Relação de Documentos
Certificado ou Diploma de conclusão do Curso Médio ou equivalente (original), ou Histórico Escolar (original) de nível médio contendo certificado de conclusão do Ensino Médio, ou a Declaração de Equivalência do Ensino Médio para os cursos realizados no exterior, expedida pelo órgão competente, em original;
Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição, para maiores de 18 anos, ou certidão de quitação da Justiça Eleitoral obtida via Internet, ou protocolo de solicitação (fotocópias legíveis e autenticadas);
Documento de Identidade com foto, que tenha validade nacional (fotocópia legível e autenticada);
Certidão de Nascimento ou Casamento (fotocópia legível e autenticada);
Quitação de serviço militar (fotocópia legível e autenticada), para os candidatos do sexo masculino;
Uma fotografia 3x4, recente (de, no máximo, 6 meses);
Comprovação de inscrição no CPF (Cadastro de Pessoa Física) com correspondente número (fotocópia legível e autenticada), no caso de não constar no documento de identidade do item c; 
Ficha de Solicitação de Matrícula do candidato devidamente preenchida e assinada (Anexo II);
Para os candidatos optantes pela reserva de vagas (Resolução CONSEPE Nº 64/2006, alterada pela Resolução CONSEPE N° 50/2011) ainda serão exigidos os seguintes documentos:
Caso o candidato tenha cursado os últimos quatro anos do Ensino Fundamental (6° ao 9° anos, ou 5ª a 8ª séries) e todo o Ensino Médio em apenas uma escola: Certificado ou Diploma de Conclusão do Ensino Fundamental dos anos ou 
séries citadas e todo o Ensino Médio ou equivalente (originais), ou Histórico Escolar do Ensino Fundamental dos anos ou séries citadas e Histórico Escolar do nível Médio (originais), ambos contendo os respectivos certificados de conclusão;
	Caso o candidato tenha cursado um ou mais anos do Ensino Fundamental (6° ao 9° anos, ou 5ª a 8ª séries) e um ou mais anos do Ensino Médio em outra(s) escola(s) que não aquela que expediu o Histórico Escolar do Ensino Médio: deve(m) ser apresentada(s), além dos Históricos Escolares do Ensino Fundamental (dos anos ou séries citadas) e do Ensino Médio (originais), declaração(ões) desta(s) escola(s) com carimbo e assinatura do(s) Diretor(es), informando que a(s) referida(s) escola(s) pertence(m) à Rede Pública;

No caso de optante pela reserva de vagas de Índios, apresentar Declaração de Reconhecimento expedida pela FUNAI e, no de moradores remanescentes de Quilombos, registro na Fundação Cultural Palmares e comprovação que reside no Quilombo (fotocópias legíveis e autenticadas);
Caso o candidato apresente Certificado de Conclusão por Exame de Suplência ou Certificação no Nível do Ensino Médio com base no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), deverá também apresentar declaração da(s) escola(s) da Rede Pública, onde cursou regularmente os últimos quatro anos do Ensino Fundamental e todo o Ensino Médio.
Observações
Os documentos acima somente serão aceitos se apresentados em conjunto e no ato da Solicitação de Matricula, não sendo admitidos documentos incompletos, rasurados ou sem as respectivas assinaturas.
No documento comprobatório da escolaridade (conclusão do Ensino Médio e Fundamental ou equivalente) deverão constar obrigatoriamente:
	Nome da instituição de ensino;

Nome da entidade mantenedora da instituição de ensino;
Número do Decreto de reconhecimento do estabelecimento com a data da publicação no Diário Oficial;
Carimbo com o nome, por extenso, do Diretor ou Secretário da instituição, ou de seus substitutos legais, com assinatura.
Não serão aceitos documentos comprobatórios de escolaridade fora das especificações acima indicadas, rasurados ou com assinatura do Diretor, ou do Secretário, ou de seus substitutos legais que não seja identificada.
Em caso de impedimento do candidato classificado, a Solicitação de Matrícula poderá ser realizada por seu procurador, através de procuração por instrumento particular, com firma reconhecida e de posse de todas as informações e documentos do candidato, necessários para a Solicitação de Matrícula, além das fotocópias autenticadas dos documentos do procurador.
Os pais (pai ou mãe) são considerados procuradores natos, portanto, não precisam de procuração para apresentar a documentação com vistas à Solicitação de Matrícula. No entanto, será necessário que este comprove ser um dos genitores do candidato por meio da apresentação de seu original e fotocópia do documento de identidade, sendo que esta última ficará retida em conjunto com as demais documentações apresentadas.
O candidato aprovado, procedente de outro país, deverá fornecer documento que comprove a permanência legal no Brasil, expedido pelo órgão competente.
Pede-se imprimir e preencher o Formulário Sociocultural, disponibilizado no link http://www.uesc.br/processo_seletivo/vestibular_ead/ e entregá-lo no ato da Solicitação de Matrícula.


ANEXO II DA PORTARIA REITORIA UESC Nº _1571_
FICHA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
SECRETARIA GERAL DE CURSOS
REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE MATRICULA
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 




Solicito à Magnífica Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz matrícula no curso de graduação, Licenciatura em __________________________________________________, modalidade a distância, mediante convocação em ___ chamada do Concurso Vestibular do ano de _______. 
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Ilhéus, Bahia, _____/____/_______.

DADOS PESSOAIS: PREENCHER COM LETRA DE IMPRENSA

Nome: _____________________________________________________________________________

Sexo: Fem. (  )      Mas. (  )				        DATA NASCIMENTO: _____/_____/________

Forma de Ingresso: Vestibular EAD pelo Sistema de Reserva de Vagas SIM (    ) NÃO (    )

Sub judice (  )    Graduado (   ).

Estado Civil: Solteiro(a) (   )  Casado(a) (   )   Desquitado(a)  (   )   Viúvo(a)  (   )   

Separado(a) Judicialmente (   )    Divorciado(a) (   )  Outros(   ).

Naturalidade: ___________________________________________ UF ________________________

Nacionalidade: ___________________________ Naturalizado: SIM (  ) 	  NÃO (  )	

Mãe: ______________________________________________________________________________

Pai: _______________________________________________________________________________

ENDEREÇO E DOCUMENTOS PESSOAIS:

End. Residencial: _______________________________________  N°______ Apto.______

Bairro: __________________________ Cidade:___________________________ UF_____

CEP:_____________ Telefones: DDD (      ) ______________ Celular__________________

E-mail: ____________________________________________________________________ (obrigatório para acesso ao ambiente virtual de aprendizagem e ao portal acadêmico).

RG ______________________________ Órgão Emissor: __________________ UF_____

Título de Eleitor: ___________________________ Zona___________ Seção ___________

CPF: ___________________________ Nº do Doc. Militar: __________________________

Ministério da Defesa - Tipo: Alistamento (   )  Dispensa (  )    Serviço (   )

INFORMAÇÕES ACADÊMICAS:

Escola: __________________________________________________________________
Nome do Curso do Ensino Médio _____________________________________________ 
Ano de Conclusão_______ Categoria: Pública (  )    Privada  (  )
Cidade:___________________________ UF______
Graduação Anterior: Sim (    )         Não (    )       Cursando (    )

Curso: ___________________________________________Conclusão______________

Instituição: ______________________________________________________________

Cursos de Pós-Graduação: Sim (    )    Não (    )  Concluído: Sim  (    )  Não (    )
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Endereço Comercial: ______________________________________________________
Empresa: _______________________________________________________________
Telefone(s): (    ) _________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________
Tipo Sanguíneo: _______________ Fator Rh _______________________________
Portador de Necessidades Especiais: Sim (     )          Não (     )
Tipo: __________________________________________________________________
Telefones em caso de Emergência: (     )  _____________________________________
 Falar com: _____________________________________________________________
Declaro que entreguei documentos para a matrícula e tenho ciência que, se estiverem em desacordo àqueles exigidos pelo do Edital UESC nº 115/14, abaixo relacionados, minha matrícula não será homologada.

a) Certificado ou Diploma de conclusão do Curso Médio ou equivalente (original), ou Histórico Escolar (original) de nível médio contendo certificado de conclusão do Ensino Médio, ou a Declaração de Equivalência do Ensino Médio para os cursos realizados no exterior, expedida pelo órgão competente, em original;
b) Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição, para maiores de 18 anos, ou certidão de quitação da Justiça Eleitoral obtida via Internet, ou protocolo de solicitação (fotocópias legíveis e autenticadas);
c) Documento de Identidade com foto, que tenha validade nacional (fotocópia legível e autenticada);                     
d) Certidão de Nascimento ou Casamento (fotocópia legível e autenticada);
e) Quitação de serviço militar (fotocópia legível e autenticada), para os candidatos do sexo masculino;
f) Uma fotografia 3x4, recente (de, no máximo, 6 meses);
g) Requerimento de Solicitação de Matrícula/Identificação do candidato devidamente preenchida e assinada (fornecida pela Universidade)
h) Comprovação de inscrição no CPF (Cadastro de Pessoa Física) com correspondente número (fotocópia legível e autenticada), no caso de não constar no documento de identidade do item c;

Para os candidatos optantes pela reserva de vagas (Resolução CONSEPE Nº 64/2006, alterada pela Resolução CONSEPE N° 50/2011) ainda serão exigidos os seguintes documentos:

• Caso o candidato tenha cursado os últimos quatro anos do Ensino Fundamental (6° ao 9° anos, ou 5ª a 8ª séries) e todo o Ensino Médio em apenas uma escola: Certificado ou Diploma de Conclusão do Ensino Fundamental dos anos ou séries citadas e todo o Ensino Médio ou equivalente (originais), ou Histórico Escolar do Ensino Fundamental dos anos ou séries citadas e Histórico Escolar do nível Médio (originais), ambos contendo os respectivos certificados de conclusão;
• Caso o candidato tenha cursado um ou mais anos do Ensino Fundamental (6° ao 9° anos, ou 5ª a 8ª séries) e um ou mais anos do Ensino Médio em outra(s) escola(s) que não aquela que expediu o Histórico Escolar do Ensino Médio: deve(m) ser apresentada(s), além dos Históricos Escolares do Ensino Fundamental (dos anos ou séries citadas) e do Ensino Médio (originais), declaração(ões) desta(s) escola(s) com carimbo e assinatura do(s) Diretor(es), informando que a(s) referida(s) escola(s) pertence(m) à Rede Pública;
• No caso de optante pela reserva de vagas de Índios, apresentar Declaração de Reconhecimento expedida pela FUNAI e, no de moradores remanescentes de Quilombos, registro na Fundação Cultural Palmares e comprovação que reside no Quilombo (fotocópias legíveis e autenticadas);
• Caso o candidato apresente Certificado de Conclusão por Exame de Suplência ou Certificação no Nível do Ensino Médio com base no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), deverá também apresentar declaração da(s) escola(s) da Rede Pública, onde cursou regularmente os últimos quatro anos do Ensino Fundamental e todo o Ensino Médio.


________________________________			______________________________________
      Assinatura do Candidato		            Assinatura do Coordenador(a) ou  
                                                                                                                Secretário(a) do Polo

..............................................................................................................................................................................

Protocolo de Solicitação de Matrícula.
Nome do candidato:____________________________________________________________.
Curso:_____________________________Polo____________________ Data ____/___/_____.


Assinatura legível do Coordenador(a)/Secretário(a) responsável pelo recebimento dos documentos



