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AMBIENTE– PPGM

MESTRADO ACADÊMICO

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 Acadêmico, estarão abertas no
período de 17 de setembro a 17 de outubro de 2021 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 modelagem ambiental e da terra. A presente seleção adotará formato simplificado, conforme
Resoluções CONSEPE 103/2020 e 104 /2020.

1. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO

Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente.

2. NÚMERO DE VAGAS

15 (quinze vagas).

Serão reservadas 10% das vagas para atender à demanda interna (vaga institucional) sobre as vagas
oferecidas para o curso, nos termos do Art. 20 da Resolução CONSEPE 103/2020.

3. LINHA DE PESQUISA

 Estudos 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.

4. INSCRIÇÕES

 As inscrições são gratuitas e serão efetivadas com:
 4.1- Preenchimento de formulário completo no link: https://forms.gle/yMFBfyqFJuTyXU1M8.
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 4.2 - O candidato deverá enviar cópia digitalizada, em dois arquivos, no formato pdf, anexados ao formulário de
inscrição do item 4.1:

● Arquivo 1

 Anteprojeto, com no máximo 5 páginas, sem capa (Título, Resumo / Palavras chave, Introdução,
Objetivo, Base conceitual, Metodologia, Viabilidade e limitações, Cronograma, Bibliografia)
que 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;
e) Cidades Inteligentes;
f) Estudos urbanos e regionais;
g) Ecologia de Paisagens;
h) Ensino de Geociências e Educação Ambiental;
i) Geodiversidade, Geoconservação, Geoturismo e Patrimônio Geológico e Mineiro;
j) Estudos Antropocênicos e  História Ambiental;
k) Mudanças climáticas e Desertificação;
l) Modelagem de Sistemas Complexos;
m) Modelagem Espacial;
n) Mapeamentos temáticos, Cobertura e Uso da Terra;
o) Outros temas das Ciências Ambientais;

● Arquivo 2
● Uma foto 3x4;

● RG ou Carteira Profissional (Não será aceito Carteira Nacional de Habilitação - CNH) ou
passaporte- ESTRANGEIROS;

● CPF (não obrigatório para estrangeiros);

● Histórico escolar do curso de graduação;

● Histórico escolar do curso de pós-graduação, quando houver;

● Comprovantes de conhecimento de idiomas estrangeiros, quando houver;

● 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;

● Currículo atualizado retirado da Plataforma Lattes/CNPq (https://lattes.cnpq.br/);

● Termo de autorização para gravação da entrevista (Anexo 1)

• É de responsabilidade do candidato apresentar documentação completa e organizada conforme este
edital. Serão indeferidas as inscrições com documentação incompleta, irregular, apresentada fora da
ordem especificada ou com fotocópias ilegíveis.

2

https://lattes.cnpq.br/


 ATENÇÃO: Os candidatos que obtiveram os 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).

 A documentação dos(as) candidatos(as) que não forem aprovados(as) serão apagadas.
 A qualquer momento, à critério da banca, poderão ser solicitados comprovantes dos documentos citados no

currículo Lattes.

5. PROCESSO SELETIVO

 O processo seletivo será realizado em quatro etapas, conforme calendário e horário, adiante:
� 1ª ETAPA (Eliminatória/Classificatória): (peso 4) Análise do Anteprojeto escrito segundo barema

(Anexo 2).
� 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 3).

� 3ª ETAPA (Classificatória): Análise do currículo LATTES, conforme o barema (Anexo 4).

ATENÇÃO:

 Resultado da seleção: O resultado da seleção será obtido pela média ponderada entre as notas atribuídas na
1ª e 2ª etapas de avaliação.

Observações:

a) A etapa 2 será realizada em salas individuais do Google Meet, em endereços disponibilizados no dia da
realização da etapa, pelo endereço eletrônico informado na ficha de inscrição;

b) 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. O cronograma preliminar com a
ordem das apresentações será divulgado junto a lista de homologação de inscrição no site do Programa
<ppgm.uefs.br> e/ou da UEFS <uefs.br> [Aba Editais] (Ver datas no cronograma- item 6).

c) Eventuais alterações nesta ordem poderão ser solicitadas à Comissão de Seleção, que avaliará o pleito.
d) O cronograma final com a ordem das apresentações será divulgado no site do Programa <ppgm.uefs.br>

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

processo seletivo;
f) A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PPPG) e a Comissão de Seleção do Programa/Curso de

PósGraduação, não se responsabilizarão se o candidato não conseguir completar as etapas da seleção por
motivo de ordem técnica dos recursos computacionais, falhas de comunicação, congestionamento das
linhas de comunicação ou falha de envio de documentos, bem como de outros fatores técnicos que
impossibilitem o processamento das informações;

g) A entrevista será online e gravada, com a finalidade exclusiva de avaliação, durante o processo seletivo
e terá por objetivo aferir a capacidade dos candidatos de dissertarem, para a banca, sobre questões
relacionadas à sua trajetória, a produção do conhecimento e o projeto de pesquisa. Assim, cabe ao(à)
CANDIDATO(A) autorizar o uso da sua imagem e voz, especialmente o que for registrado durante a
entrevista mediante assinatura do termo em anexo (termo de autorização gravação entrevista – anexo
1).
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h) O candidato que obtiver média inferior a 7,0 (sete) nas etapas 1 ou 2, será ELIMINADO do processo
seletivo;

i) A divulgação do resultado final será feita pela publicação no site do Programa <ppgm.uefs.br> e/ou da
UEFS <uefs.br> [Aba Editais];

j) Todo contato com a Comissão de Seleção será realizado pelo envio de mensagens para o endereço
eletrônico selecaoppgm@uefs.br.

k) Será exigido prova de Proficiência em Inglês para os candidatos aprovados e convocados. A ser
comprovado no prazo máximo de 01 (hum) ano, a partir da aprovação no Mestrado, conforme critérios
definidos pelo colegiado do Programa.

6. CALENDÁRIO

Inscrições 17/09/2021 à 17/10/2021
Homologação das inscrições Até 22/10/2021
Avaliação dos Projetos de Pesquisa Até 08/11/2021
Entrevista e apresentação do anteprojeto Até 15/11/2021
Divulgação do resultado final Até 06/12/2021
Divulgação do resultado final após recursos Até 13/12/2021

7. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS

A divulgação dos resultados finais será 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.
Obs.: Caso a vaga institucional seja preenchida, sua divulgação se dará em lista separada.

8. DOS RECURSOS

8.1. 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.

8.2. 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. MATRÍCULA

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

Os documentos para a matrícula são (cópias autenticadas ou acompanhadas dos respectivos originais):

● 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 (aquela impressa pelo site do TRE);
● Certificado de reservista ou comprovante de quitação com o serviço militar (sexo masculino até 45 anos);
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● Ficha cadastral
(https://drive.google.com/file/d/1zHEXF9BquAeFSnOiwe9RQ9cXug2v9VZb/view?usp=sharing).

● Formulário de matrícula devidamente preenchido e assinado pelo orientador
(http://ppgm.uefs.br/orientacoes-para-matricula-inicial-e-semestral-1)

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:

● Ficha Cadastral (https://s3.amazonaws.com/ppgm.uefs.br/Ficha_Cadastral_NOVA_-_Aluno_PPG_2.pdf);
● Cópia do Seguro Saúde (ficará como pendente até ser autorizada a vinda ao Brasil ou na próxima

matrícula);
● 01 foto 3X4;
● Certidão de nascimento;
● Passaporte (folha de identificação) ou carteira de  identidade de estrangeiro;
● Visto (ficará como pendente até ser autorizada a vinda ao Brasil ou a próxima matrícula)
● CPF (podem fazer na embaixada ou consulado em seu país, ou pelo site da Receita Federal online);
● Histórico escolar de Graduação com a finalização do Curso;
● Diploma de Graduação com o selo de autenticidade da Embaixada Brasileira no verso ou a Apostila da

Convenção de Haia para os países convencionados.

Obs.: A tradução pode ser feita em papel comum, em tamanho A4, mantendo o layout do original.

10. 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, 24 de agosto de 2021.

Silvone Santa Bárbara da Silva
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
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ANEXO 1

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 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:______________________________________________________

Feira de Santana, ___________de______________de 2021
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ANEXO 2: BAREMA DE AVALIAÇÃO PARA ETAPA 1 - SELEÇÃO MESTRADO PPGM- 2022

Critérios de Avaliação Projeto de Pesquisa

ASPECTOS CRITÉRIOS

Relevância Científica (1,0)
Descrição do objeto e problema
Relevância científica e socioambiental do projeto para o
Programa

Objetivos (2,0) Coerência entre objetivos (Geral e Específico)
Relação entre objetivos, tema e problema

Revisão de literatura - (3,0)
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
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ANEXO 3: BAREMA DE AVALIAÇÃO PARA ETAPA 2 - SELEÇÃO MESTRADO PPGM- 2022

Critérios de Avaliação para a entrevista

ASPECTOS CRITÉRIOS
Apresentação do Projeto (2,5) Capacidade de síntese

Conhecimentos anteriores (2,5) Domínio de conhecimento sobre o tema

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

Coerência na resposta (3,0)
Conformidade com o Projeto Proposto
Segurança da obtenção de dados
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ANEXO 4: BAREMA DE AVALIAÇÃO PARA ETAPA 3 -SELEÇÃO MESTRADO PPGM- 2022

Análise do currículo

TITULAÇÃO (Máximo de 15 pontos)
PONTUAÇÃO
POR ITEM

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

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

PRODUÇÃO (máximo de 85 pontos)
PONTUAÇÃO

POR ITEM
PONTUAÇÃO

MÁXIMA
Artigo e/ou Capítulo de livro aceito ou publicado 5 40
Artigos completos publicados em Anais 3 15
Resumos Expandidos publicados em Anais 1 5
Patente, Registro ou similar, ou outros Trabalhos
Técnicos 5 30
Iniciação Científica, Técnica ou tecnológica 2 10
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