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A Pró- Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) faz
saber que as inscrições, para a seleção do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM EM
CIÊNCIAS DA TERRA E DO AMBIENTE – PPGM, no nível de Mestrado e Doutorado Acadêmico,
estarão abertas no período de 19 de setembro a 16 de outubro de 2022 aos portadores de diploma e/ou
certificado de conclusão de nível superior de duração plena em diferentes áreas de formações com aderência
com as áreas das Ciências Ambientais e Geotecnologias.

1. ÁREADE CONCENTRAÇÃO

Modelagem em Ciências da Terra e doAmbiente

2. LINHADE PESQUISA

Ciências Ambientais e Geotecnologias

Compreender o meio físico, biológico e humano, atual, pretérito e futuro, desenvolvendo a modelagem
com enfoque em técnicas de análise integrada de parâmetros espaciais, na busca de elementos que
contribuam para a gestão ambiental e o bem-estar do homem, bem como o estudo e a modelagem de sistemas
complexos voltados às Ciências da Terra e do Ambiente.

3. NÚMERODEVAGAS

10 (dez vagas) - Doutorado
15 (quinze vagas) - Mestrado

3.1. Serão reservadas 10% do total das vagas ofertadas para atender à demanda interna (vagas
institucionais).

3.2. Serão reservadas 50% das vagas, excetuando as vagas institucionais, para candidatos(as)
pertencentes a grupos historicamente excluídos, conforme ao Art. 4 da Resolução CONSEPE 088/2021. A
distribuição dessas vagas reservadas seguirá o seguinte critério: 70% para candidatos autodeclarados
negros(as) e 30% para candidatos indígenas, quilombolas, ciganos(as), pessoas trans e pessoas com
deficiência.

3.3. O(a)s candidato(a)s negro(a)s, indígenas, quilombolas, cigano(a)s, pessoas trans e pessoas com
deficiência concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência,
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de acordo com sua classificação no processo seletivo.
Caso o optante negro(a), indígena, quilombola, cigano(a), pessoa trans e pessoa com deficiência obtenha

avaliação que lhe garanta uma das vagas de ampla concorrência, ele não será computado para o
preenchimento das vagas reservadas para essas modalidades.

3.4. Poderão concorrer às vagas reservadas pela Política de Ações Afirmativas, os(as) candidatos(as)
autodeclarados negros(as), indígenas, quilombolas, ciganos(as), pessoas trans e pessoas com deficiência que
optarem por essa política, preenchendo o campo específico no formulário no ato da inscrição deste processo
seletivo. Os(as) candidatos(as) optantes pelas vagas reservadas e aprovados no processo seletivo deverão
entregar a documentação comprobatória conforme descreve a Resolução CONSEPE 088/2021 e 061/2022 e
INSTRUÇÃO NORMATIVAPPPG/PROPAAE Nº 001/2022.

3.5. Na hipótese de não haver optantes dessas modalidades de reserva aprovados em número suficiente
para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência, sendo
preenchidas pelos demais candidatos(as) aprovados(as), observados os critérios de avaliação.

3.6. O preenchimento das vagas disponíveis seguirá a ordem de classificação dos(as) candidatos(as)
aprovados(as), de acordo com suas respectivas médias finais. Em caso de empate, será considerado o
desempenho do(a) candidato(a) na avaliação do projeto de pesquisa e entrevista.

4. PROCEDIMENTOS DE HOMOLOGAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO E VALIDAÇÃO
DOCUMENTALDE CANDIDATOS(AS) OPTANTES PELO SISTEMADE RESERVADEVAGAS

4.1. Os(as) candidatos(as) aprovados(as), que optarem pelas vagas reservadas (Resolução CONSEPE
088/2021 e 061/2022) (indígenas, quilombolas, ciganos, pessoas trans e pessoas com deficiência), e
aprovado(a)(s) no processo seltivo, deverão passar pela Comissão Institucional de Verificação de
Autodeclarações/Heteroidentificação para negros(as) ou Comissão de Validação Documental para indígenas,
quilombolas, ciganos(as), pessoas trans e pessoas com deficiência, conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA
PPPG/PROPAAE Nº 001/2022, e serão convocados por edital específico para tal fim. A Comissão de
Validação Documental avaliará a veracidade das informações apresentadas conforme a mencionada Instrução
Normativa.

4.2. Quanto à condição de pessoa negra levará em consideração em seu parecer a autodeclaração
firmada no ato da inscrição e os critérios de fenotipia do candidato. Serão consideradas as características
fenotípicas do(a) candidato(a) ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação.

4.3. O candidato cujas autodeclarações não forem confirmadas em procedimento de
Heteroidentificação, concorrerá exclusivamente às vagas destinadas à ampla concorrência, segundo o
disposto no Parágrafo 2º da Resolução CONSEPE 061/2022.

4.4. Após análise da Comissão de heteroidentificação, será divulgado o resultado provisório da
aferição, do qual o(a) candidato(a) poderá apresentar recurso de acordo com o Capítulo 9 deste Edital.

4.5. Os processos de heteroidentificação realizados no âmbito da UEFS, na graduação, terão validade
para processo de matrícula nos Programas de Pós-Graduação da UEFS.

5. INSCRIÇÕES

5.1. As inscrições são gratuitas e serão efetivadas mediante o preenchimento de formulário completo no
link:

https://forms.gle/vM8rm76GkonReBx96.
5.2. O candidato deverá enviar cópia digitalizada, em dois arquivos, no formato pdf, anexados ao

formulário de inscrição do item 5.1:
ARQUIVO 1
Anteprojeto, com máximo cinco páginas, sem contabilizar a capa, incluindo: Título, Resumo / Palavras

chave, Introdução, Objetivo, Base conceitual, Metodologia, Viabilidade e limitações, Cronograma,
Bibliografia. O anteprojeto deverá abordar a um dos seguintes eixos temáticos:

a) Segurança Pública;
b) Saúde pública e Epidemiologia;
c) Gestão de Recursos Naturais, Agricultura, pecuária, mineração;
d) Inteligência Artificial;
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e) Estudos urbanos e regionais;
f) Ecologia de Paisagens;
g) Ensino de Geociências e Educação Ambiental;
h) Geodiversidade, Geoconservação, Geoturismo e Patrimônio Geológico e Mineiro;
i) Estudos Antropocênicos e História Ambiental;
j) Mudanças climáticas e Desertificação;
k) Modelagem de Sistemas Complexos;
l) Modelagem Espacial;
m) Mapeamentos temáticos, Cobertura e Uso da Terra, Geologia, outros;
n) Ecossistemas costeiros;
o) Outros temas das Ciências Ambientais com afinidade aos projetos de pesquisa de PPGM
<http://ppgm.uefs.br/projetos-de-pesquisa>;

ARQUIVO 2

a) Uma foto 3x4;
b) RG ou Carteira Profissional (Não será aceito Carteira Nacional de Habilitação - CNH) ou

passaporte- ESTRANGEIROS;
c) CPF (não obrigatório para estrangeiros);
d) Histórico escolar do curso de graduação;
e) Histórico escolar do curso de pós-graduação, quando houver;
f) Se o candidato tiver vínculo empregatício, carta de apresentação da instituição de origem do

candidato, liberando para as atividades do PPGM, em caso de aprovação;
g) Currículo atualizado retirado da Plataforma Lattes/CNPq (https://lattes.cnpq.br/);
h) Termo de autorização para gravação da entrevista (ANEXO I).
i) Comprovação de domínio de língua estrangeira, (inglês e/ou espanhol para o doutorado e inglês

para o mestrado, se houver.

5.3. A documentação dos(as) candidatos(as) que não forem aprovados(as) serão apagadas.
5.4. A qualquer momento, à critério da banca, poderão ser solicitados comprovantes dos documentos

citados no currículo Lattes.
5.5. Serão aceitos para comprovação de proficiência em línguas estrangeiras: certificados TOEFL ou

IELTS com validade por dois anos, diplomas DELF/DALF (Francês), certificados SIELE (espanhol) com
validade de até 5 anos, certificados de cursos de Instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo MEC.
Candidatos estrangeiros não lusófonos poderão enviar resultados do CELPE-BRAS ou diploma de curso
realizado no Brasil. Não serão aceitos certificados de cursos livres nem resultados de testes online sem
presença de avaliador. Documentos de qualquer outra natureza poderão ser apresentados, mas serão
submetidos à avaliação da comissão de Proficiência em Línguas do PPGM/UEFS, sendo esta quem decide
pela aprovação ou não do comprovante enviado.

5.6. É de responsabilidade do candidato apresentar documentação completa e organizada conforme este
edital.

5.7. Serão indeferidas as inscrições com documentação incompleta, irregular, apresentada fora da
ordem especificada ou com fotocópias ilegíveis.

5.8. Os(as) candidatos(as) optantes pelas vagas reservadas deverão entregar, as seguintes documentações
comprobatórias:

I. Candidatos(as) negros(as): documento de autodeclaração assinado (ANEXOV);

II. Candidatos(as) indígenas: documento de autodeclaração assinado (ANEXO V) e declaração de
pertencimento emitida e assinada por liderança local do grupo indígena, indicando vínculo do(a) candidato(a)
ao grupo (ANEXO VI);

III. Candidatos(as) quilombolas: documento de autodeclaração assinado (ANEXO V) e declaração de
pertencimento emitida e assinada por liderança local do grupo quilombola, indicando vínculo do(a)
candidato(a) ao grupo, e documento da Fundação Palmares reconhecendo a comunidade como remanescente
de quilombo (ANEXO VII);
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IV. Candidatos(as) ciganos(as): documento de autodeclaração assinado (ANEXO V) e declaração de
pertencimento emitida e assinada por liderança local do grupo cigano, indicando vínculo do(a) candidato(a)
ao grupo (VIII);

V. Candidatos(as) trans: documento de autodeclaração assinado (ANEXO IX);

VI. Candidatos(as) com deficiência: relato histórico de sua deficiência assinado e laudo que confirme a
sua condição emitido e assinado por Equipe Multiprofissional e Interdisciplinar ou médico (ANEXO X).

Serão considerados(as) candidatos(as) com deficiência aqueles que se enquadram nas categorias definidas
na Lei Federal nº 13.146 de 06 de julho de 2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa Com Deficiência e
Legislações vigentes, incluindo: pessoas com deficiência física (paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou
ausência de membros, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida);
pessoas com deficiência visual (cegueira, baixa visão); pessoas com deficiência auditiva (perda bilateral,
parcial ou total); pessoas com deficiência surdocegueira; pessoas com deficiência múltipla; pessoas com
transtorno global do desenvolvimento (transtorno do espectro autista, síndrome de Asperger, síndrome de
Rett, transtorno desintegrativo de infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outras especificações);
pessoas com altas habilidades/superdotação.

6. PROCESSO SELETIVO

6.1. Todos/as os/as candidatos/as serão submetidos/as a processo seletivo em formato presencial.
6.2. O processo seletivo será realizado em quatro etapas, conforme calendário e horário, adiante:
1ª ETAPA (Eliminatória/Classificatória) (peso 4): Análise do Anteprojeto escrito e adequação às

temáticas listadas no item 5 deste edital, segundo barema (ANEXO II).
2ª ETAPA (Eliminatória/Classificatória) (peso 6): Apresentação do anteprojeto e entrevista com a banca

examinadora, que avaliará os seguintes pontos: Qualidade e mérito do projeto em função da apresentação e
projeto escrito; interesse e experiência do candidato, conforme o barema (ANEXO III).

3º ETAPA (Eliminatória): Prova de língua inglesa para os candidatos ao Mestrado e Prova de língua
inglesa e segunda língua para os candidatos a Doutorado. Será admitido o uso de dicionário durante a prova.
O candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) na(s) prova(s) de língua estrangeira será eliminado do
processo. Os candidatos com comprovada proficiência em línguas, de acordo aos requisitos mencionados no
inciso 5.5, terão seu nome publicado em uma lista a ser publicada depois do resultado da segunda etapa e
serão liberados de realizar a prova. Esta etapa não será considerada para o cômputo da média final.

4ª ETAPA (Classificatória): Análise do currículo LATTES (ANEXO IV).

6.3. O resultado da seleção será obtido pela média ponderada entre as notas atribuídas na 1ª e 2ª etapas
de avaliação. A pontuação do currículo será computada apenas para classificação. A classificação, anterior à
distribuição das cotas, será dada pela média ponderada da média da primeira (projeto) e segunda (entrevista)
etapas com peso 7 e a nota da quarta etapa (currículo) peso 3.

OBSERVAÇÕES:

a) Todas as informações referentes ao presente edital, serão publicadas no site do Programa
<ppgm.uefs.br> e/ou da UEFS <uefs.br> [Aba Editais] (Ver datas noCronograma- item 7).

b) A ETAPA II será realizada na data, horário e local enviados ao candidato pelo endereço eletrônico
informado na ficha de inscrição ou através da página do PPGM <ppgm.uefs.br>, com no mínimo 48 horas
de antecedência. O/A candidato/a deverá comparecer ao local indicado com 15 minutos de antecedência. O
não comparecimento na sala de entrevista no horário determinado levará à desclassificação do/a candidato/a.

c) A duração da apresentação do projeto pelo candidato será de até 10 minutos; a seguir será realizada
a entrevista. As apresentações terão início a partir das 8:30 (Fuso Horário de Brasília; GTM -3). A ordem de
apresentação e entrevista seguirá a ordem alfabética em função dos nomes dos candidatos que tiveram a
inscrição homologada e considerando número de inscritos. Ao realizar a inscrição no Processo Seletivo o/a
candidato/a concorda em ter a sua entrevista gravada.

d) Eventuais alterações nesta ordem poderão ser solicitadas à Comissão de Seleção, que avaliará o
pleito.

e) O cronograma final com a ordem das apresentações será divulgado no site do Programa

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm


<ppgm.uefs.br> e/ou da UEFS <uefs.br>.
f) A ausência do candidato em qualquer etapa da seleção implicará em sua desclassificação

automática do processo seletivo;
g) O candidato que obtiver média inferior a 7,00 (sete) nas etapas 1 ou 2, será ELIMINADO do

processo seletivo;
h) A divulgação do resultado final será feita mediante publicação no site do Programa

<ppgm.uefs.br> e/ou da UEFS <uefs.br> ;
i) Todo contato com a Comissão de Seleção será realizado pelo envio de mensagens para o endereço

eletrônico selecaoppgm@uefs.br.

7. CRONOGRAMASELEÇÃO DOUTORADO

Inscrições 19/09/2022 à
16/10/2022

Homologação das inscrições Até 20/10/2022
Prazo para recursos Até 22/10/2022
Entrevista e apresentação do anteprojeto
Mestrado

Até 28/10/2022

Entrevista e apresentação do anteprojeto
Doutorado

Até 04/11/2022

Divulgação do resultado preliminar Até 11/11/2022
Prazo para recursos Até 13/11/2022
Divulgação da lista de candidatos com
comprovada proficiência em línguas

Até 18/11/2022

Prazo para recursos Até 20/11/2022
Realização da prova de proficiência em
língua Inglesa

a definir

Realização da prova de proficiência segunda
língua (candidatos a Doutorado)

a definir

Divulgação do Resultado Preliminar Até 30/11/2022
Processo de Heteroidentificação- edital

PROPAE
Processo de Heteroidentificação-submissão
de documentos através do Sistema
disponibilizado pela PROPAE

01/12 até
05/12/2022

Resultado do procedimento de
Heteroidentificação

07/12/2022

Período de Recurso de 08/12 até
09/12/2022

Resultado final Processo
Heteroidentificação-PROPAE

12/12/2022

Resultado final Processo Seletivo
PPGM-UEFS

até 20/12/2022

8. DIVULGAÇÃODERESULTADOS

A divulgação dos resultados finais será publicada depois da avaliação documental dos candidatos optantes
das vagas através de publicação no site do Programa <ppgm.uefs.br> e/ou da UEFS <www.uefs.br> , de acordo
com o calendário do item 6. É de completa responsabilidade do candidato acompanhar os resultados através
dos meios supracitados.
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Aqueles candidatos optantes às vagas reservadas pela Política de Ações Afirmativas, ficam responsáveis de
acompanhar as informações referentes ao processo de Heteroidentificação no site da PROPAE

<http://www.propaae.uefs.br/>, conforme ao dito no item 4 deste edital .
Obs.: Caso a vaga institucional seja preenchida, sua divulgação se dará em lista separada.

9. DOS RECURSOS
9.1. Da decisão da habilitação e da classificação caberá recurso dirigido ao à Comissão, no prazo de 48 hs

após a publicação do resultado, o qual deverá ser enviado para o e-mail selecaoppgm@uefs.br até as
18:00 hs.

9.2. A Comissão terá o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data do recebimento do recurso,
para julgamento deste, e caso necessário, republicação do resultado.

9.3. Será admitido recurso quanto:
a) A homologação das inscrições;
b) Ao Resultado Provisório.

10. MATRÍCULA

10.1. A matrícula será realizada em data, horário e procedimentos a serem divulgados posteriormente. Não
será aceita matrícula com documentação incompleta, pendente ou fotocópia ilegível.

10.2. Os selecionados deverão enviar para o email selecaoppgm@uefs.br, na data a ser marcada pela
mesma, a documentação especificada em formato PDF, em arquivo único, para efetivação da
matrícula:

10.3. Para candidatos brasileiros, os documentos necessários para a matrícula são:
● Ficha cadastral

(https://drive.google.com/file/d/1zHEXF9BquAeFSnOiwe9RQ9cXug2v9VZb/view?usp=sharing
● Foto 3x4;
● Certidão de Nascimento ou Casamento; RG ou Carteira Profissional (Não será aceito Carteira Nacional

de Habilitação - CNH);
● CPF;
● Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Superior- Graduação;
● Histórico do Curso de Ensino Superior;
● Certidão de Quitação Eleitoral (disponível em (disponível em

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral);
● Certificado de reservista ou comprovante de quitação com o serviço militar (sexo masculino até 45

anos);
● Formulário de matrícula (http://ppgm.uefs.br/orientacoes-para-matricula-inicial-e-semestral-1)

10.4. Para alunos ESTRANGEIROS, a documentação obtida no exterior deve ser entregue com o selo de
autenticidade da Embaixada Brasileira no país de origem ou apostilado (para os países firmantes do
Convênio de Haia), acompanhados da tradução simples de todos os documentos que estão em língua
estrangeira.

● Ficha Cadastral
(https://s3.amazonaws.com/ppgm.uefs.br/Ficha_Cadastral_NOVA_-_Aluno_PPG_2.pdf);

● Foto 3X4;
● Certidão de nascimento;
● Passaporte (folha de identificação) ou carteira de identidade de estrangeiro e folha com o visto;
● CPF (podem solicitar na embaixada ou consulado no país de origem, ou pelo site da Receita Federal

online);
● Diploma de Graduação.
● Histórico escolar de Graduação com a finalização do Curso;
● Cópia do Seguro Saúde com cobertura médica, laboratorial e hospitalar válido em todo o território

brasileiro, incluindo repatriação funerária. Ressaltamos que a pesquisa e seleção do seguro médico é de
responsabilidade de cada bolsista e tanto o PPGM quanto a UEFS abstêm-se de sugerir qualquer
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companhia de seguros em particular.

Observações:

A tradução dos documentos obtidos no exterior pode ser uma tradução simples, feita em papel comum
tamanhoA4, mantendo o layout do original, sem necessidade de contratação de tradutor juramentado.

Conforme o parágrafo 6º do Artigo 8º da Resolução CONSEPE 063/2018, a apresentação do passaporte,
do visto e do seguro de saúde são obrigatórios para realização do registro do aluno estrangeiro no DAA e
efetivação da matrícula em qualquer programa da UEFS.

Os candidatos que obtiveram os diplomas em cursos de Graduação e/ou Pós-Graduação no exterior
deverão apresentar, no ato de matrícula, a respectiva documentação atendendo a regulamentação específica
do CONSEPE e a legislação vigente, bem como apresentar sua documentação reconhecida por representação
consular do Brasil no país de origem (imprescindível) ou devidamente apostilado, para os países firmantes do
Convênio da Haia. A Autenticação requerida não substitui a revalidação do diploma, conforme disposto no
Parágrafo Único da Resolução CONSEPE-UEFS n.133/2010.

Os originais da documentação enviada por email deverão ser apresentados à Secretaria do Programa, em
data a ser definida, para conferência.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Será exigida a apresentação do documento de identidade para permanência na sala das provas e entrevista;
Dúvidas e informações entrar em contato por e-mail selecaoppgm@uefs.br.
Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Comissão de Seleção.

Feira de Santana-BA, 16 de setembro de 2022.

Retificado em 21/09/2022

Silvone Santa Bárbara da Silva
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação

http://aeri.uefs.br/arquivos/54.pdf
https://drive.google.com/file/d/1exazASLrWF_TiTDPolMfqQhdwtnmsDO5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1exazASLrWF_TiTDPolMfqQhdwtnmsDO5/view?usp=sharing
mailto:selecaoppgm@uefs.br


ANEXO I

TERMODEAUTORIZAÇÃO GRAVAÇÃO ENTREVISTA

Eu, , nacionalidade

, estado civil , portador da Cédula de Identidade RG nº

, inscrito no CPF. sob nº , residente à Rua

, nº , na cidade de , AUTORIZO a gravação da
entrevista online para fins de avaliação do conhecimento, e argüição relacionada à minha trajetória
profissional/acadêmica e ao projeto de pesquisa durante o processo seletivo do programa de pós graduação. Assim,
pelo presente instrumento, autorizo o uso da imagem e voz, especialmente o que for registrado durante a entrevista.

Assinatura:

, de de 2022.



ANEXO II

BAREMA: CRITÉRIOS DEAVALIAÇÃO PROJETO DE PESQUISA

ASPECTOS CRITÉRIOS

Relevância Científica (3,0)
Descrição do objeto e problema
Relevância científica e socioambiental do projeto para o
Programa
Afinidade com os temas de pesquisa listados no item 5.2

Objetivos (1,0)
Coerência entre objetivos (Geral e Específico)
Relação entre objetivos, tema e problema

Revisão de literatura - (2,0)
Adequação ao tema e aos objetivos

Estado da Arte

Metodologia (3,0)
Adequação dos procedimentos metodológicos

Adequação das fontes propostas
Viabilidade de execução

Bibliografia (1,0)
Uso adequado das normas da ABNT
Adequação das referências ao tema, objetivos e propostas



ANEXO III

BAREMA: CRITÉRIOS DEAVALIAÇÃO PARAAENTREVISTA

ASPECTOS CRITÉRIOS

Apresentação do Projeto
(1,0)

Capacidade de síntese

Conhecimentos anteriores
(2,0)

Domínio de conhecimento sobre o tema

Viabilidade (2,0) Exposição das etapas de trabalho em consonância com
objetivos e metodologia

Afinidade com os temas de pesquisa listados no item 5.2

Coerência na resposta
(3,0)

Conformidade com o Projeto Proposto

Segurança da obtenção de dados



ANEXO IV
BAREMADE AVALIAÇÃO PARAETAPA 4 (CLASSIFICATÓRIA) : ANÁLISE DO

CURRÍCULO LATTES

Mestrado- Análise do currículo

TITULAÇÃO (Máximo de 10 pontos) PONTUAÇÃO
POR ITEM

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Especialização 5 10

PRODUÇÃO (máximo de 90 pontos)
PONTUAÇÃO
POR ITEM

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Iniciação Científica, Técnica ou tecnológica 5 15
Monitoria 2.5 5
Artigo e/ou Livro ou Capítulo de livro aceito ou
publicado

5 40

Artigos completos publicados emAnais 3 15
Resumos Expandidos publicados emAnais 1 5
Patente, Registro ou similar. 5 5
Outros Trabalhos Técnicos 1 5

Doutorado-Análise do currículo

TITULAÇÃO (Máximo de 20 pontos)
PONTUAÇÃO
POR ITEM

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Mestrado no PPGM 15 15
OUMestrado fora de PPGM 10 10
Especialização 5 5

PRODUÇÃO (máximo de 80 pontos)
PONTUAÇÃO
POR ITEM

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Artigo e/ou Livro ou Capítulo de livro aceito ou
publicado

5 40

Artigos completos publicados emAnais 3 15
Resumos Expandidos publicados emAnais 1 5
Patente, Registro ou similar, ou outros Trabalhos
Técnicos 5 10
Iniciação Científica, Técnica ou tecnológica 2 10



ANEXO V

UNIVERSIDADE ESTADUALDE FEIRADE SANTANA
Autorizada pelo Decreto Federal nº 77.496de27/04/76

Reconhecida pela Portaria Ministerial nº 874/86 de 19/12/86
Recredenciada pelo Decreto Estadual nº 9.271 de 14/12/2004

AUTODECLARAÇÃO DE PERTENCIMENTO SOCIAL

Eu, candidato(a) ao ingresso na Universidade
Estadual de Feira de Santana (UEFS) pelo Processo Seletivo 2022 do curso de Pós-
Graduação , nascido(a) em / / , no município
de , Estado , filho(a) de

e
, residente e domiciliado(a) em

, portador(a) da cédula de identidade
nº , e CPF nº declaro, nos termos das Resoluções
CONSEPE nº 088/2021 e 061/2022, junto à UEFS, para preenchimento de vaga no curso de pós-
graduação , declaro para os devidos fins que sou
( ) negro/a (preto/a ou pardo/a) ( ) quilombola ( ) indígena ( ) cigano(a). Declaro, ainda, ter ciência de
que as informações prestadas para o processo de análise da condição declarada por mim, com vistas ao
ingresso pelo Sistema de reserva de vagas, são de minha inteira responsabilidade e quaisquer informações
inverídicas prestadas implicará na aplicação de medidas legais cabíveis.
Por ser verdade, dato e assino.

Feira de Santana-Bahia, de de .

Assinatura do Candidato (a)

*O Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade ideológica. Art. 299: omitir, em
documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o
documento é particular.



ANEXO VI

UNIVERSIDADE ESTADUALDE FEIRADE SANTANA
Autorizada pelo Decreto Federal nº 77.496de27/04/76

Reconhecida pela Portaria Ministerial nº 874/86 de 19/12/86
Recredenciada pelo Decreto Estadual nº 9.271 de 14/12/2004

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE PERTENCIMENTO ÀALDEIA INDÍGENA

Os dados solicitados deverão ser rigorosamente preenchidos. O não atendimento às solicitações poderá implicar
em prejuízos ao candidato. A declaração deve ser assinada por três lideranças da aldeia.

Nós, Indígenas abaixo assinados, , abaixo-assinados, declaramos para os devidos fins
que o(a) candidato(a) ao ingresso na
Universidade Estadual de Feira de Santana(UEFS) pelo Processo Seletivo 2022 do Programa de Pós-
Graduação , portador(a) de cédula de identidade nº

, CPF nº , telefone(s)
, para preenchimento de vagas na condição de Indígena, pertence à

aldeia do povo , do
município de do Estado .
Por ser verdade firmamos, datamos e assinamos a presente declaração:

REPRESENTANTES DAALDEIA

1. Liderança máxima da Aldeia:
Nome por extenso

RG , CPF Endereço:

Telefone: ( ) E-mail:

Assinatura

2. Liderança da Aldeia:
Nome por extenso

RG , CPF Endereço:

Telefone: ( ) E-mail:

Assinatura
3. Liderança da Aldeia:

Nome por extenso
RG , CPF Endereço:

Telefone: ( ) E-mail:

Assinatura do Candidato (a)

*O Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade ideológica. Art. 299: omitir, em documento
público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena -reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é
particular.



ANEXO VII

UNIVERSIDADE ESTADUALDE FEIRADE SANTANA
Autorizada pelo Decreto Federal nº 77.496de27/04/76

Reconhecida pela Portaria Ministerial nº 874/86 de 19/12/86
Recredenciada pelo Decreto Estadual nº 9.271 de 14/12/2004

DOCUMENTOCOMPROBATÓRIO DE PERTENCIMENTOÀCOMUNIDADE
QUILOMBOLA

Os dados solicitados deverão ser rigorosamente preenchidos. O não atendimento às solicitações poderá implicar
em prejuízos ao candidato. A declaração deve ser assinada por três representantes da comunidade quilombola.

Nós, quilombolas abaixo-assinados, declaramos para os devidos fins que
,, candidato(a) ao ingresso na Universidade

Estadual de Feira de Santana (UEFS) pelo Processo Seletivo 2022 do Programa de Pós-
Graduação , portador(a) de cédula de identidade nº

, CPF nº , telefone(s)
, para preenchimento de vagas na condição de Quilombola, pertence à

Comunidade Quilombola

, Estado
Por ser verdade firmamos, datamos e assinamos a presente
declaração:

REPRESENTANTES DA COMUNIDADE
QUILOMBOLA

do município de

1. Presidente da Comunidade:
Nome por extenso

RG , CPF Endereço:

Telefone: ( ) E-mail:

Assinatura

2. Representante da Comunidade:
Nome por extenso

RG , CPF Endereço:

Telefone: ( ) E-mail:

Assinatura
3. Representante da Comunidade:

Nome por extenso
RG , CPF Endereço:

Telefone: ( ) E-mail:

Assinatura do Candidato (a)

*O Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade ideológica. Art. 299: omitir, em documento público
ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com
o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena -reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é
particular.



ANEXO VIII

UNIVERSIDADE ESTADUALDE FEIRADE SANTANA
Autorizada pelo Decreto Federal nº 77.496de27/04/76

Reconhecida pela Portaria Ministerial nº 874/86 de 19/12/86
Recredenciada pelo Decreto Estadual nº 9.271 de

14/12/2004

DOCUMENTOCOMPROBATÓRIO DE PERTENCIMENTOÀCOMUNIDADE
CIGANA

Os dados solicitados deverão ser rigorosamente preenchidos. O não atendimento às solicitações poderá
implicar em prejuízos ao candidato. A declaração deve ser assinada por três representantes da comunidade
cigana.

Nós, ciganos da etnia , abaixo-assinados, declaramos para os devidos fins que o(a)
candidato(a) ao ingresso na
Universidade Estadual de Feira de Santana(UEFS) pelo Processo Seletivo 2022 do Programa de
Pós-Graduação , portador(a) de cédula de identidade nº

, CPF nº , telefone(s)
, para preenchimento de vagas na condição de membro de

comunidade cigana que pertence ao município de ,
Estado .
Por ser verdade firmamos, datamos e assinamos a presente declaração:

REPRESENTANTES DACOMUNIDADE CIGANA

1. Liderança da Comunidade:
Nome por extenso

RG , CPF Endereço:

Telefone: ( ) E-mail:

Assinatura

2. Representante da Comunidade:
Nome por extenso

RG , CPF Endereço:

Telefone: ( ) E-mail:

Assinatura
3. Representante da Comunidade:

Nome por extenso
RG , CPF Endereço:

Telefone: ( ) E-mail:

Assinatura do Candidato (a)

*O Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade ideológica. Art. 299: omitir, em documento
público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena -reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é
particular.



ANEXO IX

UNIVERSIDADE ESTADUALDE FEIRADE SANTANA
Autorizada pelo Decreto Federal nº 77.496de27/04/76

Reconhecida pela Portaria Ministerial nº 874/86 de 19/12/86
Recredenciada pelo Decreto Estadual nº 9.271 de 14/12/2004

AUTODECLARAÇÃO DE IDENTIDADE TRANS: TRAVESTI, TRANSEXUAL OU
TRASNGÊNERO

Eu, candidato(a) ao ingresso na Universidade
Estadual de Feira de Santana(UEFS) pelo Processo Seletivo 2022 do curso de
Pós-Graduação , declaro nos termos da Resolução CONSEPE nº
088/2021, junto à UEFS que e me reconheço como , para preenchimento de
vaga no curso de Pós-graduação em , nascido(a) em
no município de , Estado , filho(a)
de e , residente e
domiciliado(a) em , portador(a) da cédula de
identidade nº e CPF . Afirmo ainda que o nome utilizado no
preenchimento acima e também na ficha de inscrição é aquele que deve ser utilizado, mesmo que seja
distinto de meu registro civil, vedando o uso de outra identificação, a fim de garantir o que estabelece na
Resolução CONSEPE nº 015/2015, publicada no D.O.E em 28 de março de 2015 da Universidade Estadual
de Feira de Santana.
Declaro, ainda, ter ciência de que as informações prestadas para o processo de análise da condição declarada
por mim, com vistas ao ingresso pelo Sistema de Reserva de Vagas, são de minha inteira responsabilidade e
quaisquer informações inverídicas prestadas implicará no indeferimento da minha solicitação e na aplicação
de medidas legais cabíveis. Na hipótese de configuração de fraude na documentação comprobatória em
qualquer momento, inclusive posterior à matrícula, assegurado a mim o direito ao contraditório e a ampla
defesa, estou também ciente de que posso perder o direito à vaga conquistada e a quaisquer direitos dela
decorrentes, independentemente das ações legais cabíveis que a situação requerer.
Por ser verdade, dato e assino.

Feira de Santana-Bahia, de de .

Assinatura do Candidato (a)

*O Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade ideológica. Art. 299: omitir, em documento
público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é
particular.



ANEXO X
LAUDOCARACTERIZADOR DE DEFICIÊNCIA

De acordo com os dispositivos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência, Lei Brasileira de Inclusão Estatuto da Pessoa
com Deficiência - Lei 13.146/2015, Lei 12764/12, Decreto 3.298/1999 e da Instrução Normativa SIT/ MTE n.º 98 de 15/08/2012.

Nome: CPF: CID:
Origem da ( ) Congênita ( ) Acid./Doença do. Trabalho ( ) Acid. Comum ( ) Doença comum ( ) Adquirida pós operatório
Deficiência.:
Descrição detalhada dos impedimentos (alterações) nas funções e estruturas do corpo (física, auditiva, visual, intelectual e
mental - psicossocial). Utilizar folhas adicionais, se necessário. Adicionar as informações e exames complementares solicitados
abaixo para cada tipo de deficiência.
Descrição das limitações no desempenho de atividades da vida diária e restrições de participação social, (informar se
necessita de apoios - órteses, próteses, softwares, ajudas técnicas, mediador, etc.). Utilizar folhas adicionais, se
necessário.
[ ] I - Deficiência Física - alteração completa ou parcial de um ou mais
segmentos do corpo humano, acarretando comprometimento da função
física, apresentando-se sob a forma de:
( ) paraplegia ( ) paraparesia
( ) monoplegia ( ) monoparesia
( ) tetraplegia ( ) tetraparesia
( ) triplegia ( ) triparesia
( ) hemiplegia ( ) hemiparesia
( ) ostomia ( ) amputação ou ausência de membro (
) paralisia cerebral
( ) membros com deformidade congênita ou adquirida (
) nanismo (altura: )
( ) outras - especificar:

[ ] III - Visão Monocular - conforme parecer
CONJUR/MTE 444/11: cegueira legal em um olho,
na qual a acuidade visual com a melhor correção
óptica é igual ou menor que 0,05 (20/400) (ou
cegueira declarada por oftalmologista).
Obs: Anexar laudo oftalmológico
IV - Deficiência Intelectual - funcionamento
intelectual significativamente inferior à média
e limitações associadas a duas ou mais
habilidades adaptativas, tais como:
( ) a) Comunicação;
( ) b) Cuidado pessoal;
( ) c) Habilidades sociais;
( ) d) Utilização de recursos da
comunidade; ( ) e) Saúde e segurança;
( ) f) Habilidades
acadêmicas; ( ) g) Lazer;
( ) h) Trabalho.
Obs: Anexar laudo do especialista.

[ ] II - Deficiência Auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma
nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz
Obs: Anexar audiograma
[ ] IV a - Psicossocial - conforme Convenção ONU - Esquizofrenia, Transtornos psicóticos e outras limitações psicossociais que
impedem a plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. (Informar no
campo descritivo se há outras doenças, data de início das manifestações e citar as limitações para habilidades adaptativas).
Obs: Anexar laudo do especialista
[ ] III - Deficiência Visual:
( ) cegueira - acuidade visual ≤ 0,05 (20/400) no melhor olho, com a melhor correção óptica;
( ) baixa visão - acuidade visual entre 0,3 (20/60) e 0,05 (20/400)
no melhor olho, com a melhor correção óptica;
( ) somatória da medida do campo visual em ambos os olhos igual ou menor que 60º;
Obs: Anexar laudo oftalmológico, com acuidade visual, pela tabela de Snellen, com a melhor correção óptica ou somatória do campo
visual em graus.
[ ] IV b – Transtorno do espectro Autista - Lei 12764/2012 – Espectro Autista
Obs: Anexar laudo do especialista.
[ ] V - Deficiência Múltipla - associação de duas ou mais deficiências. (Assinalar cada uma acima)
Conclusão: A pessoa está enquadrada nas definições do artigo 2º, da Lei nº 13.146/2015-Lei Brasileira de Inclusão-Estatuto da Pessoa com
Deficiência; dos artigos 3º e 4º do Decreto nº 3.298/1999, com as alterações do Dec. 5296/2004; do artigo 1º, §2º, da Lei nº 12.764/2012, Parecer
CONJUR 444/11, das recomendações da IN 98/SIT/2012, de acordo com dispositivos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e seu protocolo facultativo, promulgada pelo Decreto n°. 6.949/2009.

Data:
Assinatura e carimbo do Profissional de Nível Superior da Área da
Saúde/Especialidade

[ ] Estou ciente de que estou sendo enquadrado na cota de pessoas com Deficiência concorrendo às vagas reservadas para Pessoas com deficiência no
Processo
Seletivo do Programa de Pós-Graduação da UEFS

Assinatura do(a) candidato(a):


	EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES SELEÇÃO 2023
	ÁREA DE CONCENTRAÇÃO
	LINHA DE PESQUISA
	NÚMERO DE VAGAS
	PROCEDIMENTOS DE HOMOLOGAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO E V
	INSCRIÇÕES
	ARQUIVO 1
	ARQUIVO 2
	PROCESSO SELETIVO
	OBSERVAÇÕES:
	CRONOGRAMA SELEÇÃO DOUTORADO
	DOS RECURSOS
	MATRÍCULA
	Observações:
	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
	ANEXO I
	ANEXO II
	ANEXO III
	ANEXO IV
	Mestrado- Análise do currículo
	ANEXO V
	AUTODECLARAÇÃO DE PERTENCIMENTO SOCIAL
	ANEXO VI
	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE PERTENCIMENTO À ALDEIA 
	REPRESENTANTES DA ALDEIA
	Assinatura
	Assinatura

	ANEXO VII
	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE PERTENCIMENTO À COMUNID
	REPRESENTANTES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA
	Assinatura

	ANEXO VIII
	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE PERTENCIMENTO À COMUNID
	REPRESENTANTES DA COMUNIDADE CIGANA
	Assinatura
	Assinatura

	ANEXO IX
	AUTODECLARAÇÃO DE IDENTIDADE TRANS: TRAVESTI, TRAN


