EDITAL Nº 121/2015
Referente ao Aviso nº 096/2015, publicado no DOE de 06.11.2015.
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas
atribuições legais e regimentais, torna público, a abertura das inscrições para Processo Seletivo
de Aluno Especial 2015.2, para o Mestrado do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em
Biodiversidade Vegetal (PPGBVeg), a ser ofertado nos Departamentos dos Campi II,
Alagoinhas; e VIII, Paulo Afonso, sediado na UNEB/Campus VIII, aprovado pelo Conselho
Universitário (CONSU) pela Resolução n° 682/2009, publicado no Diário Oficial do Estado de
13/03/2009.
1. DISCIPLINAS E LOCAL DE OFERTA
• Introdução à Biologia Molecular – Paulo Afonso
• Citotaxonomia e Evolução Cromossômica Vegetal – Paulo Afonso
• Bioprospecção: Ferramentas e Ensaios Biológicos - Alagoinhas
• Morfologia Floral Aplicada a Estudos Ecológicos – Alagoinhas
• Estresses Abióticos em Plantas – Paulo Afonso
2. INSCRIÇÃO
As inscrições serão realizadas, mediante preenchimento de formulário eletrônico
(disponível em www.siae.uneb.br), no período de 20 a 25/11/2015, e com encaminhamento
do comprovante de depósito identificado (operação realizada na boca do caixa) ou
transferência identificada (DOC/TED) da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais), conforme os seguintes dados bancários: Banco do Brasil, Agência: 3832-6, Conta
Corrente: 991812-4, favorecido: Universidade do Estado da Bahia (UNEB), CNPJ:
14.485.841/0001-40. Caso a transferência seja realizada da conta de terceiros, deverá
constar, no comprovante, o nome do candidato inscrito.
Poderão se inscrever candidatos portadores de diploma de Curso Superior em Ciências
Biológicas, Engenharia Agronômica, Farmácia, cursos afins, reconhecidos ou revalidados, e
alunos bolsistas de Iniciação Científica, concluintes de Cursos de Graduação da UNEB.
A taxa de inscrição, em nenhuma hipótese, será devolvida.
Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta, pendente ou com fotocópia
ilegível. Os processos de inscrições serão analisados e homologados pelo Colegiado do
PPGBVeg.
O aluno especial só poderá cursar um total de 05 (cinco) disciplinas, considerando todos os
semestres letivos e disciplina(s) porventura já cursada(s) no PPGBVeg/UNEB.
3. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:

• Ficha de inscrição preenchida (disponível em www.siae.uneb.br ou na homepage do
Programa www.uneb.br/ppgdbveg);
• Curriculum Lattes;
• Fotocópia do diploma autenticada ou conferida por um servidor da UNEB, com o
documento original ou certificado de conclusão ou atestado de provável concluinte de
Curso Superior apenas para alunos bolsistas de Iniciação Científica da UNEB.
• Fotocópia do histórico escolar autenticada ou conferida por um servidor da UNEB com o
documento original;
• Fotocópia dos documentos pessoais: RG, CPF, título de eleitor com comprovante da
última eleição e certificado de reservista (sexo masculino), autenticadas ou conferida por
um servidor da UNEB com os documentos originais;
• Uma foto 3x4;
• Comprovante (original) de depósito da taxa de inscrição.
Os documentos deverão ser encaminhados, via SEDEX, com postagem até o dia
25/11/2015, com o seguinte endereçamento: Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
Departamento de Educação (DEDC – Campus VIII), Rua do Gangorra, n° 503, Alves de
Sousa, Paulo Afonso–Bahia, CEP: 48608-240. Telefone: (75) 3281-5798, Fax: (75) 3281
7364. A documentação poderá ser entregue também, pessoalmente, na Secretaria do
Programa Pós-Graduação em Biodiversidade Vegetal.
3.1. NÚMERO DE VAGAS
Serão oferecidas 05 (cinco) vagas por disciplina para o Mestrado, na Área de Concentração
em Biodiversidade Vegetal, com ênfase na Flora da Bahia.
4. SELEÇÃO
A seleção será realizada no dia 27/11/2015.
Para efeito do processo seletivo, considerar-se-á a justificativa e a documentação
apresentada pelo candidato, ficando a critério do Colegiado a utilização de outro(s)
instrumento(s) de avaliação.
Será de responsabilidade do candidato selecionado qualquer ônus relacionado com
deslocamento.
5. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados no dia 30/11/2015, no site e mural da Secretaria do
PPGBVeg.
6. RECURSOS
Não serão cabíveis recursos nem pedido de reconsideração por parte dos candidatos. A
inscrição do candidato pressupõe a leitura e a aceitação deste Edital.

7. MATRÍCULA
Os alunos aprovados e classificados no processo de seleção deverão efetuar sua matrícula
no Departamento de Educação (DEDC) Campus VIII – Paulo Afonso/Secretaria do
PPGBVeg/UNEB, em data a ser divulgada junto com o resultado final.
A matrícula será feita pessoalmente ou por representante, com procuração do candidato,
com firma reconhecida e acompanhada de fotocópia de RG do procurador.
O aluno deverá entregar na secretaria do PPGBVeg o formulário de matrícula devidamente
preenchido e assinado.
Os documentos apresentados na inscrição serão utilizados na matrícula. A documentação
dos candidatos não selecionados não será devolvida.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos neste Edital serão decididos pelo Colegiado do PPGBVeg.
GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 05 de novembro 2015.
José Bites de Carvalho
Reitor

