
REPUBLICAÇÃO DO EDITAL N° 018/2020 

Referente ao Aviso N° 100/2020, publicado no D.O.E. de 13/11/2020. 

 

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas atribuições 

legais e regimentais, torna público, para conhecimento dos interessados, a republicação do Edital nº 

018/2020 (referente ao Aviso Nº 021/2020, publicado no D.O.E. de 19 de fevereiro de 2020) com fins 

de ajustes de documentação e com alterações das regras para Seleção de Alunos Regulares para os 

Cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia Humana e 

Gestão Socioambiental (PPGEcoH), ofertados pelo Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais 

(DTCS), Campus III da UNEB em Juazeiro, em função da suspensão motivada pela Pandemia do 

COVID-19. O Curso de Mestrado foi aprovado pelo Conselho Universitário (CONSU) por meio da 

Resolução (CONSU) nº 379/2006 (Anexo I), publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de 

18/04/2016. O curso de Doutorado foi aprovado pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CONSEPE) por meio da Resolução n° 1.326/2018 (Anexo II), publicado no D.O.E. de 

26/05/2018, localizado à Av. Dr. Edgard Chastinet Guimarães, S/N, – São Geraldo, CEP: 48.904-711, 

Juazeiro-Bahia, com vistas ao preenchimento de 20 vagas para o Mestrado e 15 vagas para o 

Doutorado (Anexo III), nas Áreas de Concentração Ecologia Humana e Ecologia Humana Gestão 

Socioambiental, e nas seguintes Linhas de Pesquisa: - Ecologia Humana e Saúde; - Ecologia Humana 

e Educação, e - Gestão Socioambiental e Desenvolvimento Sustentável. 

 

1. DOS OBJETIVOS E FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE MESTRADO E 

DOUTORADO 

 

1.1. O Programa de Pós-graduação em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental oferta os cursos 

de Mestrado e Doutorado, de natureza interdisciplinar, que visam formar recursos humanos aptos a 

atuarem na pesquisa e desenvolvimento na interface natureza e cultura; 

1.2. Os Cursos de Mestrado e Doutorado em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental são 

oferecidos sob a responsabilidade do Campus III (Juazeiro), com o acompanhamento da Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação (PPG) da UNEB.  

1.3. Estes cursos têm por objetivo formar profissionais que pretendam adquirir ou aprofundar 

conhecimentos na área de Ecologia Humana numa perspectiva multidisciplinar, objetivando preparar 

alunos(as) para a obtenção de um diploma de mestrado ou doutorado, adquirindo as competências 

necessárias que lhes permitam desenvolver projetos de investigação no ramo científico da Ecologia 

Humana bem como para planejamento e tomada de decisões no que concerne às complexas 

situacionalidades, que envolve a relação de seres humanos com os ecossistemas, com a natureza, na 

atualidade; 

1.4 As Áreas de Concentração para o Mestrado e Doutorado são: Ecologia Humana e Ecologia 

Humana Gestão Socioambiental, e nas seguintes Linhas de Pesquisa: - Ecologia Humana e Saúde; - 

Ecologia Humana e Educação, e - Gestão Socioambiental e Desenvolvimento Sustentável; 

1.5 Os Cursos de Mestrado e Doutorado compreendem o estudo regular de disciplinas (conteúdos 

teóricos e práticos) e desenvolvimento de outras atividades acadêmicas relacionadas ao curso e 

dissertação ou tese, oriunda de pesquisa específica em uma das linhas escolhida, a ser defendida 

perante banca examinadora, em sessão pública; 



 

1.6. A integralização curricular para a formação em nível de Mestrado dar-se-á num período máximo 

de 24 (vinte e quatro) meses, correspondendo a 04 (quatro) semestres letivos e corresponde ao total 

geral de 44 (quarenta e quatro) créditos correspondentes a 855 (oitocentas e cinquenta e cinco) h/a, 

assim distribuídas: 16 (dezesseis) créditos teóricos nas disciplinas obrigatórias; 09 (nove) créditos 

teóricos nas disciplinas específicas de Linhas de Pesquisa; 02 (dois) créditos teóricos em disciplina 

optativa; 03 (três) créditos atividade em Pesquisa Orientada; 02 (dois) créditos atividade do Estágio 

Docência; 02 (dois) créditos referentes a participação em eventos científicos; e, 10 (dez) créditos 

atividade de produção da Dissertação;  

1.7. A integralização curricular para a formação em nível de Doutorado, dar-se-á num período 

máximo de 04 (quatro) anos e corresponde ao total geral de 53 (cinquenta e três) créditos e 1.305 

(hum mil trezentos e cinco) horas-aula, assim distribuído: 15 (quinze) créditos de disciplinas 

obrigatórias, correspondendo a 225 (duzentas e vinte e cinco) horas-aula; 04 (quatro) créditos de 

disciplinas optativas, correspondendo a 60 (sessenta horas-aula); 07 (sete) créditos de Pesquisa 

Orientada, correspondendo a 210 (duzentas e dez) horas-aula; 07 (sete) créditos, de participação em 

eventos acadêmicos científicos, correspondendo a 210 (duzentas e dez) horas-aula; e, 20 (vinte) 

créditos de Tese defendida e aprovada, correspondendo a 600 (seiscentas) horas-aula.  

 

2. DOS AJUSTES DE DOCUMENTAÇÃO  E DO NÚMERO DE VAGAS (MESTRADO E 

DOUTORADO)  

 

2.1. Em razão da pandemia da Covid-19, vivenciada neste ano de 2020, seguindo as normas da 

Organização Mundial da Saúde, atendendo à RESOLUÇÃO CONSEPE nº 2.033/2020, que aprova a 

Instrução Normativa 01/2020 – PPG, Desenvolvimento das Atividades Acadêmicas na Pós-

Graduação Stricto Sensu, considerando a RESOLUÇÃO CONSU nº 1.406/2020, da Universidade do 

Estado da Bahia e os Decretos Estaduais nº 19.529 e 19.532/2020, que prevê entre outras medidas, a 

suspensão das atividades presenciais, assim o processo seletivo para ingresso de discentes no 

Programa de Pós-Graduação em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental (PPGEcoH) está  sendo 

republicado para ajuste da documentação  e continuidade deste processo. Sendo facultado, ao 

candidato já inscrito com base no Edital nº 018/2020, a atualização de sua documentação 

(Currículo) no período destinado, conforme cronograma (Anexo IV). 

2.2. O Curso de Mestrado oferecerá até 20 (vinte) vagas, descritas no Anexo V, para início no 

semestre 2020.2, não tendo a obrigatoriedade em preencher todas as vagas disponíveis; 

2.3 O Curso de Doutorado oferecerá até 15 (quinze) vagas, descritas no Anexo VI, para início no 

semestre 2020.2, não tendo a obrigatoriedade em preencher todas as vagas disponíveis; 

2.4 Em atendimento à Resolução CONSU N.º 1.315/2018 (D.O.E. de 28/03/2018) que aprova o 

Regulamento para oferta de vagas e as condições para ingresso de alunos estrangeiros nos Programas 

de Pós-Graduação Stricto Sensu da UNEB, será disponibilizado 10% (dez por cento) das vagas; 

2.5 Sobre o quantitativo de vagas ofertadas para os Cursos incidirá nos termos da Resolução do 

CONSU n.º 1.339/2018, um percentual de 5% (cinco por cento) de sobrevagas reservadas a 

candidatos (as) indígenas, quilombolas, ciganos (as), candidatos (as) com deficiência, transtorno do 

espectro autista ou altas habilidades e candidatos (as) transexuais, travestis ou transgêneros 

independente da linha para a qual concorre, e 40% (quarenta por cento) das vagas para candidatos 

negros.  



2.6 Em obediência ao que dispõe as Resoluções CONSU n.º 1.094/2014 e n.º 1.339/2018, é facultado 

ao candidato/a fazer o seu ajuste de documentação utilizando o Nome Social, mediante preenchimento 

da DECLARAÇÃO DE IDENTIDADE DE GÊNERO (Anexo VII), a ser enviada juntamente com os 

documentos a serem ajustados, por meio do email (ppgecoh@uneb.br); 

2.7 Os candidatos que optarem por cotas deverão atestar conhecimento das Resoluções citadas e dos 

seus conteúdos, na ficha de inscrição (apenas ajustes de documentação); 

2.8 Os candidatos que desejam atendimento especial, devem indicar (ajustar) no formulário de 

inscrição e encaminhar laudo médico em formato de arquivo PDF; 

2.9 O PPGECOH reservará ainda, 20% (vinte por cento) do total das vagas para Docentes e Técnicos 

do quadro efetivo da UNEB, em conformidade com a Resolução CONSU/UNEB n.º 540/2008 (Título 

I, art.6); 

2.10 Não será facultado ao candidato a indicação do orientador, mas deverá apresentar a linha de 

pesquisa de seu interesse; 

2.11 A aprovação no processo seletivo não garante a concessão de bolsa de estudos. 

 

3. PERÍODO, LOCAL, MODALIDADE E AJUSTE DA DOCUMENTAÇÃO  

 

3.1 Os ajustes das documentações (facultado a atualização de algum documento) serão realizadas 

somente via email (ppgecoh@uneb.br)  no período de 16 de novembro (início às 08h00min) e 17 de 

novembro de 2020 (término às 23h59min) (ver Anexo IV – Cronograma).  

 

4.DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO   

 

4.1 Todos os documentos já foram enviados via sedex conforme o Edital nº 018/2020; 

4.2 Os documentos descritos no Edital nº 018/2020, podem ser atualizados conforme Item 3 deste 

Edital; 

4.3. Toda comunicaçãoo com o candidato será realizada, exclusivamente por email. Desse modo, é 

necessário que o candidato se certifique que a secretaria de Pós-graduação tenha confirmado o 

recebimento do e-mail com os documentos ajustados. Ressalta-se que é de inteira responsabilidade do 

candidato realizar esta checagem e reenvio de informações, caso não haja a confirma’ão de 

recebimento. 

  

5. DAS NECESSIDADES ESPECIAIS DO(A) CANDIDATO(A)  

 

5.1 O candidato, com deficiência ou não, que necessitar de atendimento especial durante a realização 

de alguma das etapas da Seleção, já pôde ter solicitado tal atendimento no ato da inscrição, conforme 

previsto no Artigo 40, parágrafos 1º e 2º do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999; 

5.2 A não indicação da necessidade de Atendimento Especial, bem como a não apresentação de 

Laudo Médico, isenta a UNEB de qualquer responsabilidade no atendimento especial para a 

realização das etapas do processo seletivo e das demais providências durante o curso.  
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6. DO PROCESSO SELETIVO  

 

Em razão da pandemia da Covid-19, vivenciada neste ano de 2020, seguindo as normas da 

Organização Mundial da Saúde, atendendo à RESOLUÇÃO CONSEPE 2.033/2020, que aprova a 

Instrução Normativa 01/2020 – PPG, Desenvolvimento das Atividades Acadêmicas na Pós-

Graduação Stricto Sensu, considerando a RESOLUÇÃO CONSU 1.406/2020, da Universidade do 

Estado da Bahia e os Decretos Estaduais 19.529 e 19.532/2020, que prevê entre outras medidas, a 

suspensão das atividades presenciais, o processo seletivo para ingresso de discentes no Programa de 

Pós-Graduação em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental (PPGEcoH) no ano de 2020 

constará das seguintes etapas: 

6.1 1ª ETAPA: Homologação das inscrições (facultado os Ajustes da Documnetação) com base 

na conferência da documentação exigida neste Edital;  

6.1.1 Não serão homologadas inscrições com documentos pendentes; 

6.1.2 O resultado desta Etapa será disponibilizado no site do PPGECOH – 

(http://www.ppgecoh.uneb.br/) no dia  18 de Novembro de 2020 a partir das 18h (conforme Anexo 

IV); 

6.1.3 O período para recurso será de 19 e 20 de Novembro de 2020 – por email:ppgecoh@uneb.br 

(conforme Anexo IV); 

6.1.4 O candidato ou seu procurador terá que verificar o resultado dos recursos 

(http://www.ppgecoh.uneb.br/)  no dia 21 de Novembro de 2020, a partir das 18h (conforme Anexo 

IV); 

6.2 2ª ETAPA: Análise do currículo Lattes/anteprojeto: Somente serão analisados o currículo 

Lattes – CNPq, com base no respectivo endereço Web, e anteprojeto dos candidatos aprovados na 

Etapa de Homologação. 

6.2.1 Será realizada a análise pela comissão de seleção, de acordo com os critérios estabelecidos no 

Barema do Mestrado– Anexo VIII e no Barema do Doutorado- Anexo X, no período de 23 e 24 de 

Novembro de 2020. 

6.2.2 O resultado desta Etapa será disponibilizado no site do PPGECOH – 

(http://www.ppgecoh.uneb.br/) no dia 25 de Novembro de 2020 a partir das 18h (conforme Anexo 

IV-Cronograma). 

6.2.3 O período para recurso (por email: ppgecoh@uneb.br)  será de 26 e 27  de Novembro de 2020 

(conforme Anexo IV- Cronograma). 

6.2.4 O candidato ou seu procurador terá que verificar o resultado dos recursos (modelo de recurso 

em Anexo XII), no dia 28 de Novembro de 2020, a partir das 18h (conforme Anexo IV- 

Cronograma). 

6.3 3ª ETAPA: Entrevista (período de 30 de novembro a 03 de dezembro de 2020) Serão 

convocados para a entrevista apenas aqueles candidatos que foram aprovados na análise do currículo e 

anteprojeto, para arguição de temas relacionados ao projeto, efetuada por meio de ferramenta de 

mediação tecnológica (Microsoft Teams), para uma banca examinadora composta por docentes dos 

Cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia Humana e 

Gestão Socioambiental (PPGEcoH;) 

6.3.1 A comissão organizadora do processo seletivo divulgará as datas, os horários e os links para as 

entrevistas remotas, seguindo o cronograma estabelecido no Anexo IV deste Edital, bem como a 

ordem de distribuição dos candidatos para entrevista no site (http://www.ppgecoh.uneb.br/);  

http://www.ppgecoh.uneb.br/
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6.3.2 A entrevista será gravada. Ao se submeter ao processo seletivo, o candidato automaticamente 

autoriza a gravação da sua apresentação, cabendo à comissão organizadora utilizá-la apenas, no 

âmbito do processo seletivo;  

6.3.3 A entrevista será pontuada pela comissão de seleção, de acordo com os critérios estabelecidos 

no Barema do Mestrado– Anexo IX e no Barema do Doutorado- Anexo XI;  

6.3.4 Será desclassificado do processo seletivo, o candidato que não acessar a sala virtual na data e no 

horário marcado. A tolerância máxima para o acesso a sala virtual será de 5 (cinco) minutos;  

6.3.5 O resultado da 3
a
 Etapa será disponibilizado no site do PPGECOH – 

(http://www.ppgecoh.uneb.br/)  no dia 07 de Dezembro de 2020 a partir das 18h (conforme Anexo 

IV). 

6.3.6 O período para recurso (por email: ppgecoh@uneb.br) será de 08 e 09  de Dezembro de 2020 

(conforme Anexo IV). 

6.3.7 O candidato ou seu procurador terá que verificar o resultado dos recursos, no dia 10 de 

Dezembro de 2020, a partir das 18h (conforme Anexo IV). 

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO  

 

7.1 A classificação geral dos candidatos dos Cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental (PPGEcoH) far-se-á pela soma dos pontos 

obtidos nas Etapas 2 e 3;  

7.1.1 Será desclassificado o candidato que obtiver nota inferior a 60 (sessenta) pontos na pontuação 

em qualquer das duas etapas de análise que pontuam (na 2a. e 3a. etapas);  

7.1.2 A classificação no processo seletivo não assegura bolsa de estudo;  

7.1.3 O processo seletivo obedecerá às normas deste Edital e a legislação pertinente, em especial ao 

Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental 

(PPGEcoH), aprovado pelo CONSU (Conselho Universitário da UNEB).  

 

8.PERÍODO E HORÁRIO DO PROCESSO SELETIVO  

 

8.1 2ª ETAPA – A análise de Curriculum Lattes e o Anteprojeto (para os Cursos de Mestrado e 

Doutorado)  serão realizada no período de 23 e  24 de Novembro de 2020.  

8.2 3ª ETAPA- (Entrevista) As arguições remotas do pré-projeto de pesquisa (dos Cursos de 

Mestrado e Doutorado) ocorrerão no período de 30 de novembro  a 03 de Dezembro de 2020, no 

horário das 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00 (horário oficial de Brasília). Para a ordem das 

apresentações, será considerada a ordem alfabética dos inscritos. A banca examinadora terá 30 (trinta) 

minutos para arguição;  

8.2.1 Em caso de queda de conexão da internet, por parte do candidato, será dado uma tolerância de 

até 2 (duas) tentativas para o candidato tentar a reconexão. A reconexão à sala virtual é de inteira 

responsabildiade do candidato; e a aceitação da reconexão não implicará na devolução do tempo 

necessário para o candidato retornar a sala virtual. Eventualmente, a queda da internet por parte de 

algum dos membros da banca examinadora, a comissão de seleção será informada e providenciará a 

substituição do membro por outro docente suplente.  
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9. RESULTADO 

 

 9.1 Na divulgação do resultado final constarão os nomes dos candidatos aprovados em ordem de 

pontuação obtida, com data prevista de divulgação no dia 11 de dezembro de 2020 até às 18h00, 

disponível na página do PPGECOH (http://www.ppgecoh.uneb.br); 

9.2 Como critérios de desempate, após verificação do resultado final serão considerados, na seguinte 

ordem: 

9.2.1 Maior pontuação na média da 2
a
 Etapa do Barema do Anexo VIII (Mestrado) e da  2

a
 Etapa do 

Barema Anexo X (Doutorado); 

9.2.2 Tempo, em anos, de experiência profissional na docência; 

9.2.3 Maior Idade. 

 

10. RECURSO  

 

10.1 Os requerimentos de recurso em relação ao processo seletivo devem ser enviados para o e-mail 

ppgecoh@uneb.br dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a divulgação dos resultados de 

cada etapa do certame; (modelo de Recurso - Anexo XII); 

10.2 Recursos interpostos extemporaneamente não serão julgados;  

10.3 O impetrante deve escrever em assunto “Requerimento de Recurso” e informar no corpo da 

mensagem o nome completo, a linha de pesquisa indicada no ato de inscrição e a justificativa do 

pleito;  

10.4 Os recursos serão julgados pela Comissão de Seleção e os resultados serão divulgados até 24 

(vinte e quatro) horas após o prazo máximo estabelecido no cronograma (Anexo IV) por email  do 

PPGECOH (ppgecoh@uneb.br).  

 

11. MATRÍCULA  

 

11.1 A matrícula deverá ser realizada na Secretaria do Curso no período de 14 a 15 de Dezembro de 

2020, no horário das 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00 (horário oficial de Brasília), caso tenha-se 

retornado às atividades presenciais; via on-line, persistindo o isolamento social devido à pandemia da 

COVID-19;  

11.2. No momento da matrícula poderão ser solicitadas algumas comprovações necessárias. 

 

12. INÍCIO DO CURSO  

 

12.1 O curso será iniciado em 18 de Dezembro de 2020 de forma presencial, ou remota, caso persista 

o isolamento social recomendado para o controle da pandemia da COVID-19, seguindo as 

recomendações do Governo do Estado da Bahia, da Reitoria e Pró-reitoria dos Programas de Pós-

Graduação da Universidade do Estado da Bahia.  

 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

13.1 Integram este Edital, tem 12 (doze) anexos: Anexo I - Resolução de Criação e Funcionamento 

do Programa (CONSU) nº 379/2006 publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de 18/04/2026. 



Anexo II – Resolução de Criação do Curso de Doutorado n° 1.326/2018, publicado no D.O.E. de 

26/05/2018; Anexo III– Distribuição de Vagas por linha de Pesquisa;  Anexo IV – Cronograma; 

Anexo V – Quadro Detalhado de Vagas para o Mestrado; Anexo VI – Quadro Detalhado de Vagas 

para o Doutorado; Anexo VII - Declaração de identidade de gênero com nome social; Anexo VIII – 

Barema 2
a
 ETAPA – Curso de Mestrado; Anexo IX – Barema 3

a
 ETAPA – Curso de Mestrado; 

Anexo X – Barema 2
a
 Etapa – Curso de Doutorado; Anexo XI – Barema 3

a
 Etapa – Curso de 

Doutorado; Anexo XII - Modelo para recurso. 

13.2 No caso de Diploma obtido em Instituição Estrangeira (Graduação ou Mestrado), o título deverá 

estar devidamente revalidado no Brasil. 

13.3 Serão garantidas as condições de acessibilidade aos candidatos com necessidades especiais, ou 

que necessitam de atendimento especial, durante a realização de todas as etapas descritas neste Edital, 

desde que informada a condição especial na ficha de inscrição, conforme previsto no artigo 40, 

parágrafos 1º e 2º do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 

13.4. A realização da prova de proficiência de língua estrangeira: Inglês, Espanhol ou Francês no 

âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental se dará 

após o ingresso do candidato/discente no programa através do processo seletivo de Aluno regular, 

conforme Resolução PPGECOH nº 02/2019 disponível no site do PPGEcoH 

(https://ppgecoh.uneb.br). 

13.5 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção do PPGECOH; 

13.6 Em casos de dúvidas, os candidatos poderão entrar em contato com a Secretaria do Colegiado de 

Curso pelo e-mail: ppgecoh@uneb.br;  

13.7 O candidato selecionado que não comparecer nos prazos estabelecidos, para a efetivação da 

matrícula (de forma presencial, ou remota, caso persista o isolamento social recomendado para o 

controle da pandemia da COVID-19, seguindo as recomendações do Governo do Estado da Bahia, da 

Reitoria e Pró-Reitoria dos Programas de Pós-Graduação da Universidade do Estado da Bahia) 

perderá sua vaga e será procedida nova chamada, respeitando-se a ordem de classificação dos 

candidatos;  

13.8 À Coordenação do Curso é reservado o direito de decidir sobre o cancelamento da oferta dos 

Cursos sob sua responsabilidade, caso o número de candidatos selecionados seja inferior a 70% do 

total de vagas ofertadas pelos Cursos;  

13.9 O Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 12 de Novembro de 2020. 

 

José Bites de Carvalho 

Reitor 
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ANEXO I - DO EDITAL Nº 018/2020 

 

 

RESOLUÇÃO DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA 

 

 

 

 
  



ANEXO II - DO EDITAL Nº 018/2020 

 

RESOLUÇÃO DE CRIAÇÃO DO CURSO DE DOUTORADO 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS – CAMPUS III 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA HUMANA E GESTÃO 

SOCIOAMBIENTAL 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 1.326/2018 - Autoriza a criação do Doutorado em Ecologia Humana e Gestão 

Socioambiental, vinculado ao Programa de Pós-Graduação stricto sensu Ecologia Humana e Gestão 

Socioambiental. DTCS/Campus III - Juazeiro.  

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSU) da Universidade do Estado da 

Bahia (UNEB), no uso de suas atribuições legais e regimentais, ad referendum do Conselho Pleno, 

com fundamento no artigo 9º, § 6º e artigo 11, inciso VIII do Regimento Geral da UNEB, tendo em 

vista o que consta da Resolução CONSU nº 379/2006 e do processo nº 0603170144330, após parecer 

favorável do relator designado,  

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º. Autorizar a criação do Curso de Doutorado no Programa de Pós-Graduação stricto sensu em 

Ecologia Humana e Gestão Socioambiental - Resolução CONSU nº 379/2006, vinculado ao 

Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais/Campus III - Juazeiro/Bahia.  

 

Parágrafo Único. O Curso de que trata o caput deste artigo, apresenta carga horária total de 795 

(setecentas e noventa e cinco) horas.  

 

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

 

 

Gabinete da Presidência do CONSU, 25 de maio de 2018. 

 

José Bites de Carvalho 

Presidente do CONSU 

 

  



 

ANEXO III - DO EDITAL nº 018/2020 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR LINHA DE PESQUISA 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS – CAMPUS III 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA HUMANA E GESTÃO 

SOCIOAMBIENTAL 

 

Linhas de Pesquisa  

Vagas 

MESTRADO  DOUTORADO 

LPq 1 - Ecologia Humana e Saúde 6 4 

LPq 2 - Ecologia Humana e Educação; 7 7 

LPq 3 – Gestão Socioambiental e Desenvolvimento 

Sustentável 
7 4 

Total 20 15 

 

 

  



 

ANEXO IV - DO EDITAL Nº 018/2020 

CRONOGRAMA GERAL DO PROCESSO SELETIVO – 

MESTRADO e DOUTORADO 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS – CAMPUS III 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA HUMANA E GESTÃO 

SOCIOAMBIENTAL 

 

EVENTO PERÍODO LOCAL 

1
a 

Etapa: Homologação das 
Inscrições ( Faculta ajuste de 
Documentação) 

16 e 17/11/2020 ENVIAR POR EMAIL (Facultado 

Ajuste): ppgecoh@uneb.br 

Resultado da 1
a
 Etapa 18/11/2020 http://www.ppgecoh.uneb.br/ 

Recurso da 1
a
 Etapa 19 e 20/11/2020 E-mail: ppgecoh@uneb.br 

 

Resultado do Recurso 1
a
 Etapa 21/11/2020 http://www.ppgecoh.uneb.br/ 

2
a
. Etapa: Análise do currículo 

Lattes/anteprojeto 
23 e 24/11/2020 Home Office – Membros da Comissão 

de Avaliação 

 

Resultado da 2
a
 Etapa 25/11/2020   http://www.ppgecoh.uneb.br/ 

Recurso da 2
a
 Etapa 26 e 27/11/2020 E-mail: ppgecoh@uneb.br 

 

Resultado do Recurso da 2
a
 

Etapa 
28/11/2020 http://www.ppgecoh.uneb.br/ 

3
a
 Etapa: Entrevista 30/11 a 

03/12/2020 
Plataforma Microsoft Teams 

 

Resultado da 3
a
 Etapa 07/12/2020 http://www.ppgecoh.uneb.br/ 

Recurso da 3
a
 Etapa 08 e 09/12/2020 E-mail: ppgecoh@uneb.br 

 

Resultado do Recurso da 3
a
 

Etapa 
10/12/2020 http://www.ppgecoh.uneb.br/ 

Resultado final do Processo 
Seletivo 

11/12/2020 http://www.ppgecoh.uneb.br/  

Matricula 14 e 15/12/2020 Secretaria do PPGECOH ou On-line 

 

Aula Inaugural 18/12/2020 Sala de aula do Prédio do PPGECOH 

ou Sala Virtual na Plataforma 

Microsoft Teams 

mailto:ppgecoh@uneb.br
mailto:ppgecoh@uneb.br
mailto:ppgecoh@uneb.br


ANEXO V - DO EDITAL Nº 018/2020 

 

QUADRO DETALHADO DE VAGAS PARA O MESTRADO 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS – CAMPUS III 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA HUMANA E GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 

 

VAGAS SOBREVAGAS 

 

 

Disciplina/Vagas 

 

 

Ampla 

concorrên

cia 

 

20% 

Servidor

es 

efetivos 

da 

UNEB 

 

 

40% 

Vagas para 

negros 

 

 

10% 

Estrangeir

os 

 

 

5% 

Indígena

s 

 

 

5% 

Quilombola

s 

 

 

5% 

Cigano

s 

 

5% 

Deficiênci

a, 

transtorno 

do 

espectro 

autista ou 

altas 

habilidade

s 

 

5% 

Transexuais

, travestis 

ou 

transgênero

s 

Ecologia Humana e 

Educação 
 

07 

 

01 
 

02 

 

01 
 

01 
 

01 
 

01 
 

01 
 

01 

 Ecologia Humana e Saúde  06 01   01 01 01 01 01 01 01 

 Gestão Socioambiental e 

Desenvolviemtno Sustentável 
07 01 02 01 01 01 01 01 01 

 



ANEXO VI – DO EDITAL Nº 018/2020 

QUADRO DETALHADO DE VAGAS PARA O DOUTORADO 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS – CAMPUS III 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA HUMANA E GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 

 

 

VAGAS SOBREVAGAS 

 

 

Disciplina/Vagas 

 

 

Ampla 

concorrên

cia 

 

20% 

Servidor

es 

efetivos 

da 

UNEB 

 

 

40% 

Vagas para 

negros 

 

 

10% 

Estrangeir

os 

 

 

5% 

Indígena

s 

 

 

5% 

Quilombola

s 

 

 

5% 

Cigano

s 

 

5% 

Deficiência, 

transtorno 

do espectro 

autista ou 

altas 

habilidades 

 

5% 

Transexuais

, travestis 

ou 

transgênero

s 

Ecologia Humana e 

Educação 
 

07 

 

01 
 

02 

 

01 
 

01 
 

01 
 

01 
 

01 
 

01 

 Ecologia Humana e Saúde  04 01 01 01 01 01 01 01 01 

 Gestão Socioambiental e 

Desenvolviemtno Sustentável 
04 01 01 01 01 01 01 01 01 

 



ANEXO VII – EDITAL Nº 018/2020 

 

DECLARAÇÃO DE IDENTIDADE DE GÊNERO COM NOME SOCIAL 

 

Eu, ___________________________________________________________________ (nome 

social), civilmente registrado(a) como 

______________________________________________________________________, RG nº 

_____________________, CPF nº ____________________, residente e domiciliado(a) à 

________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, candidato(a) 

ao ingresso na Universidade do Estado da Bahia(UNEB), pelo Processo Seletivo Aluno Regular 

PPGEcoH 2020, DECLARO, nos termos do ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CONSU nº 

1.339/2018, publicado no D.O.E. de 28 de julho de 2018, art.4º, § 9°, junto à UNEB que sou 

___________________________________ (TRAVESTI, HOMEM TRANS, MULHER TRANS). 

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 Cotas na modalidade de sobrevagas, são 

de minha inteira responsabilidade e quaisquer informações inverídicas prestadas implicarão 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 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. 

 

__________________________________, _____ / _____ / _____. 

Local e data 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do(a) declarante 

 

  



 

ANEXO VIII - DO EDITAL Nº 018/2020 

 

BAREMACURRÍCULO LATTES e ANTEPROJETO 

2
a
 ETAPA DO MESTRADO 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS – CAMPUS III 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA HUMANA E GESTÃO 

SOCIOAMBIENTAL 

 

 

 

Nome do Candidato:    

 

 

 

 

1. CURRICULO LATTES 

 NOT
A 

PONTOS Avaliadores 
0 a 10 01 02 03 

FORMAÇÃO ACADÊMICA Máximo de 
3,5 

   

Especialização (0,5 por curso) 1,0    
Iniciação científica / participação comprovada em 
projetos de 

Pesquisa 

0,5    

Curso de formação continuada (a partir de 30h) (0,5 
por curso) e 
Ou disciplina cursada como Aluno Especial em cursos 

de Pós- Graduação – Stricto Sensu 

2,0    

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Máximo de 
3,0 

   

Professor (0,5 por ano de exercício docente 
comprovado) 

2,0    

Cargo Administrativo na área de Educação (0,2 por 
ano de 

exercício comprovado) 

1,0    

PRODUÇÃO Máximo 3,5    
PRODUÇÃO ACADÊMICA

1
 

Fará jus à pontuação máxima o candidato que 

apresentar pelo menos 05 (cinco) das produções 

científicas, quais sejam: publicação de artigos, 

capítulos de livros, livros, trabalhos completos em 

anais, elaboração de monografia, publicação de 

resenha. 

 

 

2,5 

   



PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
2
 

Fará jus à pontuação máxima o candidato que 

apresentar pelo menos 05 (cinco) produções, quais 

sejam: apresentação de comunicações em eventos, 

colóquios, realização de palestras, coordenação de 

mesas, organização de eventos, produção de 

material didático, relatório de pesquisa. 

 

 

1,0 

   

TOTAL 10,0    

 
1
 Considerar apenas dos últimos 5 (cinco) anos. 

2
 Considerar apenas dos últimos 5 (cinco) anos. 

 

 

2. ANTEPROJETO 

PONTOS NOT
A 

Avaliadores 

0 a 
10 

01 0
2 

03 

Desempenho linguístico: Estilo de linguagem / 

organização textual / adequação gramatical 

2,5    

Definição do problema: foco, relevância, 
originalidade e objetividade. 

1,5    

Objetivos: clareza, coerência, exequibilidade 
e aderência à linha de pesquisa 

1,5    

Referencial Teórico: atualidade, coerência e 

consistência com a problemática apresentada 

2,0    

Perspectivas metodológicas: clareza e 
adequação, com ênfase na delimitação da 
abordagem, método, técnica de coleta de 
dados, perspectiva de análise 

2,0    

Referências: observância às normas da ABNT 0,5    
TOTAL 10,0    

 PONTOS 

1. CURRICULO LATTES (peso 4) (0 a 10) x 4  
2. ANTEPROJETO (peso 4) (0 a 10) x 4  

 MÉDIA PONDERADA   

 

  



 

 

ANEXO IX - DO EDITAL Nº 018/2020 

 

BAREMA ENTREVISTA – 3
a
 ETAPA DO MESTRADO 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS – CAMPUS III 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA HUMANA E GESTÃO 

SOCIOAMBIENTAL 

 

 

 

 Avaliadores MÉDIA 

ENTREVISTA 0 a 
10 

01 02 03 

Perfil acadêmico do candidato (coerência entre a atuação 

profissional, formação e produção acadêmico-científica 

em relação) 

3,0     

Conhecimento acerca do anteprojeto de pesquisa 2,5     
Coerência com a Área de Concentração do Programa e 
com as diretrizes temáticas da Linha de Pesquisa 

3,0     

Disponibilidade de tempo para dedicação ao curso (0,5 
para 10h; 1,0 para 20h e 1,5 para 40h) 

1,5     

 

 
AVALIADORES: 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO X - DO EDITAL Nº 018/2020 

BAREMA CURRÍCULO LATTES e PROJETO – 2
a
 ETAPA DO DOUTORADO 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS – CAMPUS III 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA HUMANA E GESTÃO 

SOCIOAMBIENTAL 

 

Nome do Candidato:   

 

Linha   

 

 

 

 

1. CURRICULO LATTES 

PONTOS NOT
A 

Avaliadores 

0 a 10 0
1 

02 03 

FORMAÇÃO ACADÊMICA Máximo de 
4,0 

   

Especialização (0,5 por curso) 1,0    
Mestrado 1,0    
Iniciação científica / participação comprovada 
em projetos de pesquisa 

0,5    

Curso de formação continuada (a partir de 30h) 

(0,5 por curso) e/ou Aluno Especial em cursos de 

Pós-Graduação – Stricto Sensu 

1,5    

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Máximo de 
3,0 

   

Professor (0,5 por ano de exercício docente 
comprovado) 

2,0    

Cargo Administrativo na área de Educação (0,2 
por ano de exercício comprovado) 

1,0    

PRODUÇÃO Máximo de 
3,0 

   

PRODUÇÃO ACADÊMICA 

Fará jus à pontuação máxima o candidato que 

apresentar pelo menos 05 (cinco) das produções 

científicas, quais sejam: publicação de artigos 

em revistas qualificadas da área, capítulos de 

livros, livros, trabalhos completos em 

 

 

 

2,0 

   



anais, elaboração de monografia, publicação de 

resenha) 
PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 

Fará jus à pontuação máxima o candidato que 

apresentar pelo menos 5 (cinco) das produções, 

quais sejam: apresentação de comunicações em 

eventos, colóquios, realização de palestras, 

coordenação de mesas, organização de eventos, 

produção de material didático, relatório de 

pesquisa 

 

 

1,0 

   

TOTAL 10,0    

  

 

2. PROJETO 

PONTOS NOTA 

Avaliador
es 

0 a 
10 

01 02 03 

 Desempenho linguístico: Estilo de 
linguagem / 

organização textual / adequação 

gramatical. 

2,5    

 Definição do problema: foco, 
relevância, originalidade e objetividade. 

1,5    

 Objetivos: clareza, coerência, 
exequibilidade e aderência à linha de 
pesquisa. 

1,5    

 Referencial Teórico: atualidade, 
coerência e consistência com a 
problemática apresentada. 

2,0    

 Perspectivas metodológicas: clareza e 

adequação, com ênfase na delimitação 

da abordagem, método, técnica de 

coleta de dados, perspectiva de análise. 

2,0    

 Referências: observância às normas da 
ABNT. 

0,5    

 TOTAL 10,0    

 PONTOS 

1. CURRICULO LATTES (peso 4) (0 a 10) x 4  
2. PROJETO (peso 4) (0 a 10) x 4  

 MÉDIA PONDERADA   

  



ANEXO XI - DO EDITAL Nº 018/2020 

 

BAREMA ENTREVISTA – 3
a
 ETAPA DO DOUTORADO 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS – CAMPUS III 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA HUMANA E GESTÃO 

SOCIOAMBIENTAL 

 

 

 Avaliadores MÉDIA 

 ENTREVISTA 0 a 10 01 02 03 

 Perfil acadêmico do candidato (coerência entre a atuação 
profissional, formação e produção acadêmico-científica em 
relação) 

3,
0 

    

 Conhecimento acerca do anteprojeto de pesquisa 2,
5 

    

 Coerência com a Área de Concentração do Programa e 
com as diretrizes temáticas da Linha de Pesquisa 

3,
0 

    

 Disponibilidade de tempo para dedicação ao curso (0,5 
para 10h; 1,0 para 20h e 1,5 para 40h) 

1,
5 

    

 

 AVALIADORES: 

  

  

  



 

ANEXO XII - DO EDITAL Nº 018/2020 

 

MODELO PARA RECURSO 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS – CAMPUS III 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA HUMANA E GESTÃO 

SOCIOAMBIENTAL 

 

 

 
NOME:  

RG: CPF: 

TELEFONE: E-MAIL: 

CATEGORIA: Mestrado (   ) Doutorado ( ) 

LINHA DE PESQUISA:  

ETAPA DO RECURSO:  

RECURSO 

Candidato (a) inscrito no processo seletivo referente ao Edital _____/2020, no Programa de Pós-

Graduação em Educação e Contemporaneidade, venho requerer que: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Data:  de  de 2020. 

Assinatura do Candidato:    

 


