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Edital Aluno Especial do Programa de Pós-Graduação em Modelagem 

em Ciências da Terra e do Ambiente - PPGM – 2023.1 

 
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Gradua 

ção da Universidade Estadual de Feira de Santana faz saber que as inscrições 

para matrícula especial no Programa de Pós-Graduação em Modelagem em 

Ciências da Terra e do Ambiente - PPGM, de caráter interdisciplinar, estarão 

abertas aos portadores de diploma de nível superior e/ou certificado de 

conclusão de nível superior (brasileiros ou estrangeiros) de duração plena em 

diferentes áreas de formações com aderência com as áreas das Ciências 

Ambientais e Modelagem Ambiental e da Terra. O processo de inscrição será 

realizado no período de 09 a 15/03/2023. 

 
1. DO EDITAL DE SELEÇÃO 

A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), por meio da Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Pós-Graduação (PPPG) e do Programa de Pós-Graduação em 

Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente (PPGM), torna público o 

processo seletivo para vinculação de alunos especiais aos Cursos de Mestrado 

e Doutorado, no primeiro semestre acadêmico de 2023, conforme as normas e 

condições especificadas no presente edital. Os pedidos de inscrição em 

disciplinas, como aluno especial, serão recebidos a partir do dia 09 até 

15/03/2023, por meio do envio de arquivos únicos em formato pdf para o 

formulário de inscrição (google forms) disponível em: 

https://forms.gle/eUcR9NUz1kXpdY137 

PUBLICADO               

NO D.O.E 

Em 09/03/2023 

https://forms.gle/eUcR9NUz1kXpdY137
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2. DO OBJETIVO DO CURSO 

 

O Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do 

Ambiente (PPGM) tem por objetivo principal formar e aperfeiçoar recursos 

humanos qualificados em atividades de pesquisa e ensino envolvendo temas 

ambientais vinculados à modelagem do/no espaço geográfico ou à modelagem 

de fenômenos naturais em ambientes virtuais. Os profissionais formados pelo 

programa recebem o diploma de Mestre e Doutor em Ciências Ambientais e 

estão habilitados a atuar na produção de conhecimentos multi/interdisciplinares 

e na preservação e utilização sustentável dos recursos naturais, 

respondendo/atendendo às demandas regionais, nacionais e até mesmo 

internacionais de instituições públicas, privadas e do terceiro setor. O Programa 

oferece atualmente as modalidades Mestrado e Doutorado acadêmico e seu 

público-alvo é composto por egressos dos cursos de graduação plena e 

mestrado em áreas diversas, com predominância das Ciências Exatas, Ciências 

Biológicas, Engenharias, Ciências Humanas, Ciências Agrárias, Ciências da 

Saúde e Ciências Sociais Aplicadas, formados em instituições de ensino superior 

do Brasil e do exterior. 

 
3. DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA DO CURSO 

 

O PPGM tem uma única área de concentração, a mesma do eixo temático do 

curso, ou seja, Estudos Ambientais e Geotecnologias, visando compreender o 

meio físico, biológico e histórico, atual e pretérito, desenvolvendo a modelagem 

com enfoque em técnicas de análise integrada de parâmetros espaciais na busca 

de suportes que contribuam para a gestão ambiental e a sobrevivência do 

homem. A área de concentração que se propõe o programa de MODELAGEM 

EM CIÊNCIAS DA TERRA E DO AMBIENTE objetiva abranger atividades de 
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pesquisa e ensino envolvendo temas ambientais vinculados a modelagem do/no 

espaço geográfico, bem como, a modelagem de fenômenos, tanto de origem 

natural, como aqueles que ocorrem por interferência humana. Todo esse 

processo utiliza como ferramenta os recursos das Geotecnologias, 

através de simulações e monitoramento baseados em aplicativos específicos e 

modelos computacionais. 

 
4. DA DEFINIÇÃO DE ALUNO ESPECIAL E DO PÚBLICO ALVO 

Aluno especial será compreendido como aluno não matriculado regularmente 

nos cursos de Mestrado ou Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 

Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente (PPGM) que, em decorrência 

de processo seletivo específico, tem o benefício de se matricular em componente 

curricular para o qual prestou seleção no presente Edital. Como público alvo 

poderão ser admitidos candidatos portadores de diploma do ensino superior. 

 
5. DOCUMENTOS EXIGIDOS NOS ARQUIVOS ÚNICOS DE INSCRIÇÃO: 

1. Cópias dos seguintes documentos: 

❖ Cédula de Identidade; 

❖ CPF ou Passaporte (para alunos estrangeiros); 

❖ Diploma da Graduação ou Certificado de Conclusão de Curso; 

❖ Histórico Escolar do curso da graduação; 

❖ Curriculum vitae da Plataforma Lattes, atualizado. 

❖ Justificativa para escolha das Disciplinas. 

 
 
 
 
 

6. QUADRO DE DISCIPLINAS OFERTADAS 
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Código Nome da Disciplina Professores CH. Vagas 

 
MCTA 014 

Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) 

Deorgia Tayane M. Souza 

Rodrigo Nogueira de 

Vasconcelos 

60 5 

 
MCTA 015 

 
Sensoriamento Remoto 

Rosangela Leal Santos 

Deorgia Tayane 

Marcos Rosa 

60 5 

MCTA 031 Cartografia Digital Rosangela Leal Santos 60 5 

MCTA 033 Geoquímica Ambiental 
Taíse Bomfim 

Carlos Veiga 
60 5 

 
MCTA 040 

 
Redação de Artigos 

Willian Aguiar 

Edson Sano 

Carlos Souza 

30 5 

MCTA 045 Sistemas Complexos I Gilney Zebende 60 5 

MCTA 047 Ecossistemas Costeiros George Olavo 60 5 

 

Calendário de disciplinas: 

O Calendário das Disciplinas pode ser acessado em: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dnVgtXs- 

4SI42oNJ4X4DvN_M05HL_yts/edit?usp=sharing&ouid=1074052119469498646 

68&rtpof=true&sd=true 

 

7. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

A comissão de seleção procederá a avaliação da documentação exigida no 

processo seletivo, e somente serão homologadas as inscrições dos(as) 

candidatos(as) que atenderem a todas as exigências previstas neste Edital. 

Candidato(a) com documentação em desacordo com qualquer uma das 

exigências e itens solicitados, inclusive documentos fora do formato indicado ou 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dnVgtXs-4SI42oNJ4X4DvN_M05HL_yts/edit?usp=sharing&ouid=107405211946949864668&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dnVgtXs-4SI42oNJ4X4DvN_M05HL_yts/edit?usp=sharing&ouid=107405211946949864668&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dnVgtXs-4SI42oNJ4X4DvN_M05HL_yts/edit?usp=sharing&ouid=107405211946949864668&rtpof=true&sd=true
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arquivos corrompidos e/ou de conteúdo ilegível não terá sua inscrição 

homologada. 

8. OBSERVAÇÕES 

a) O(a) candidato(a) poderá inscrever-se em até 04 (quatro) disciplinas, 

podendo cursar somente 2 (duas), caso seja selecionado. 

b) As disciplinas devem ser listadas por ordem de prioridade dentro do 

formulário. 

c) Não será aceita documentação com pendência; 

d) As ementas das disciplinas estão disponíveis no site 

< http://ppgm.uefs.br/estruturacurricular >. 

e) A quantidade de vagas ofertadas poderá ser alterada em função da 

matrícula dos discentes regulares. 

f) As disciplinas contidas neste edital têm previsão de início a partir de 22 de 

março de 2023, conforme calendário. 

h) As atividades do semestre 2023.1 serão presenciais. 

 
 

9. RESULTADO 

O resultado será disponibilizado no site do PPGM (http://ppgm.uefs.br/) e/ou site 

da UEFS (aba Editais), até o dia 20 de março de 2023. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail selecaoppgm@uefs.br. 
 

 

10. ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA DOS 

CANDIDATOS SELECIONADOS 

Os candidatos selecionados deverão encaminhar a documentação abaixo 

especificada via Google Forms (https://forms.gle/RCSq14c468RrHLZM8), até 

às 23h59min do dia 22/03/2023. Não serão aceitos documentos rasurados, 

com divergência de datas, de dados ou com qualquer outra divergência e/ou 

http://ppgm.uefs.br/estruturacurricular
http://ppgm.uefs.br/
mailto:selecaoppgm@uefs.br
https://forms.gle/RCSq14c468RrHLZM8
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estado que comprometa sua legibilidade. Perderá o direito à vaga aquele que 

não apresentar a documentação completa e correta até a data indicada. 

 

Deverão ser encaminhados: 

 
 

- Ficha de Cadastro DAA (através do link: http://ppgm.uefs.br/ficha-cadastral); 

- 01 foto 3x4; 

- Diploma de graduação ou Certificado de Conclusão de Curso (validade 1 ano); 

- Histórico Escolar da graduação; 

- Certidão de Nascimento ou Casamento; 

- Documento de Identidade (Civil ou Carteira Profissional) - CNH não é aceita; 

- CPF; 

- Certificado de quitação com a Justiça Eleitoral 

(https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral); 

- Certificado de Reservista (somente para selecionados do sexo masculino até 

45 anos); 

- Comprovante de Vacinação COVID-19 COMPLETO 

Para alunos ESTRANGEIROS, a documentação a seguir também deve ser 

entregue em cópia autenticada em cartório ou cópias (frente e verso), sempre 

acompanhados da tradução (não precisa ser por tradutor juramentado) de 

todos os documentos que estão em língua estrangeira: 

- 01 foto 3x4; 

- Passaporte ou carteira de identidade de estrangeiro; 

- Histórico escolar de graduação com a finalização do curso; 

- Diploma de graduação com o selo de autenticidade de Consulado 

Brasileiro no verso; 

- Comprovante de Vacinação COVID-19 COMPLETA 
 

Obs.Em data a ser definida, a documentação original deverá ser apresentada ao 
programa, para conferência com as enviadas digitalmente por e-mail.

http://ppgm.uefs.br/ficha-cadastral
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
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Obs. Aulas serão presenciais 

 

 
11. CALENDÁRIO 

 

Inscrições 09 a 15/03/2023 

Homologação das inscrições 16/03/2023 

Avaliação do Curriculum Lattes e Seleção 
das disciplinas 

até 17/03/2023 

Divulgação do resultado final até 20/03/2023 

Envio da documentação, do Programa para a 
DAAPG, para matrícula (item 10) 

até 22/03/2023 

Data da matrícula pela DAAPG até 31/03/2023 

 

 

 

Feira de Santana, 08 de março de 2023. 

 
Silvone Santa Bárbara da Silva 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 
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