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Apresentação

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ecologia -  Mestrado Profissional em Ecologia 
Aplicada  à  Gestão  Ambiental,  do  Instituto  de  Biologia  da  Universidade  Federal  da  Bahia,  torna 
pública, por meio desta Chamada, a abertura de inscrições no processo seletivo para contratação de 
PROFESSOR VISITANTE,  de acordo com o EDITAL PV 001/2022 –  PRPPG/UFBA. Assim,  os 
candidatos  devem  necessariamente  se  familiarizar  com  o  conteúdo  do  Edital,  disponível  em 
http://www.propg.ufba.br/node/487 .

O processo seletivo será realizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa de Pós-Graduação da UFBA (PRPPG), 
visando  o  aprimoramento  dos  programas  de  pós-graduação  Stricto  Sensu.  O  Programa  de  Pós-
Graduação em Ecologia - Mestrado Profissional em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental realizará 
processo de seleção interna (primeira etapa da seleção) e encaminhará a relação dos selecionados, por 
ordem de prioridade, à PRPPG para julgamento final junto a todos os programas de pós-graduação da 
UFBA (segunda etapa da seleção). A aprovação na seleção interna não garante a contratação, ficando 
esta sujeita à aprovação na segunda etapa, realizada pela PRPPG.

Informações gerais

Informações sobre as vagas, os requisitos para a contratação, a duração do contrato de trabalho e outras 
estão disponíveis no Edital PV 001 - PRPPG/UFBA.

Das inscrições

As  inscrições  de  candidatas/os  para  esta  seleção  interna  serão  recebidas  pelo  e-mail 
mpecologia@ufba.br  no  período  estabelecido  no  cronograma  desta  chamada.  As/os  candidatas/os 
deverão enviar os seguintes documentos, em formato .pdf:

1) Um arquivo contendo todos os documentos exigidos para inscrição, conforme o item 9.2 Edital PV 
001/2022  -  PRPPG/UFBA,  em  PDF.  O  nome  do  arquivo  deverá  seguir  o  modelo 
“ProfessorVisitante2021_NomeSobrenome_Documentos.pdf”;

2) Um arquivo contendo o Plano de Trabalho, conforme especificado abaixo, em PDF. O nome do 
arquivo deverá seguir o modelo “ProfessorVisitante2021_NomeSobrenome_Plano.pdf”;

3) Um arquivo contendo o Currículo do/a candidato/a em formato PDF, inclusive se o/a candidato/a 
possuir  currículo  na  Plataforma  Lattes.  O  nome  do  arquivo  deverá  seguir  o  modelo 
“ProfessorVisitante2021_NomeSobrenome_Curriculo.pdf”;
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4)  Formulário  de  Inscrição,  disponível  na  página  www.propg.ufba.br,  em formato  editável  (ODT, 
DOC,  DOCX  ou  RTF)  e  em  PDF.  Os  nomes  dos  arquivos  deverão  seguir  o  modelo 
“ProfessorVisitante2021_NomeSobrenome_Formulario.pdf”.

Do plano de trabalho

Conforme o Edital PV 001/2022 - PRPPG/UFBA, o plano de trabalho deverá ser “limitado a até quatro  
páginas, detalhando as atividades acadêmicas e científicas a serem executadas no âmbito do Programa 
de Pós-Graduação,  durante o período da contratação,  assinado [na última página]  e rubricado [nas 
demais] pelo candidato, em formato PDF. O plano não deverá se configurar como apenas um projeto de 
pesquisa, visto que a pesquisa é um dos elementos que compõem as atividades a serem desempenhadas 
durante  o  contrato.  Os  resultados  prospectados  de  atividades  de  formação  e  de  produção  de 
conhecimento, assim como o cronograma planejado, deverão fazer parte do Plano”.

O  plano  de  trabalho  deverá  conter  explicitamente  e  de  forma  facilmente  localizável  as  seguintes 
informações: 1) O projeto de pesquisa; 2) As propostas de orientação; 3) As propostas de ensino, ou 
seja, as disciplinas em que a/o candidata/o poderá atuar; 4) As propostas de atuação em outras frentes, 
como extensão e/ou administração; 5) A previsão de interação com o corpo docente do PPG, incluindo 
os nomes de docentes com as/os quais a/o candidata/o prevê colaborações e as justificativas para tal 
(por  exemplo  a  já  existência  de  parcerias  ou  a  complementaridade  das  linhas  de pesquisa);  6)  os 
“resultados prospectados de atividades de formação e de produção de conhecimento”; 7) o cronograma; 
8) referências bibliográficas. Quando possível, o plano de trabalho deverá prever a interação com mais 
de um programa de pós-graduação.

A estrutura curricular do Mestrado Profissional em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental pode ser 
consultada  em  https://ecologiaaplicada.ufba.br/pt-br/planejamento-academico e  o  corpo  docente  do 
PPG  pode  ser  consultado  em  https://ecologiaaplicada.ufba.br/pt-br/corpo-docente.  Também 
recomendamos que as/os candidatas/os se familiarizem com o histórico e objetivos deste PPG, ambos 
disponíveis em https://ecologiaaplicada.ufba.br/pt-br .

Da seleção interna

A seleção interna será feita por uma comissão composta por docentes do PPG Ecologia, definida pelo 
Colegiado  deste  PPG.  Excepcionalmente,  também  poderão  fazer  parte  docentes  que  não  sejam 
credenciados neste PPG. Não farão parte da comissão docentes que tenham conflito de interesse com 
quaisquer  candidatas/os.  Representam  conflitos  de  interesse  relações  de  parentesco,  coautoria  em 
artigos científicos nos últimos cinco anos (excetuando datapapers e artigos com mais de 20 autores), e 
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orientação  em  nível  de  pós-graduação  ou  supervisão  de  pós-doutorado  em  qualquer  momento. 
Recursos  referentes  à  composição  da  comissão  de  seleção  deverão  ser  enviados  ao  e-mail 
mpecologia@ufba.br conforme o cronograma desta Chamada.

A seleção interna dar-se-á mediante análise de Currículo Lattes, plano de trabalho e atendimento aos 
requisitos do Edital PV 001 - PRPPG/UFBA. Será também condição para concorrer ao edital que a/o 
docente possua produção científica relevante e experiência de orientação compatíveis com os critérios 
adotados  pelo  PPGEcologia  para  credenciamento  como  docente  permanente,  a  saber  (conforme  o 
regimento do PPG, disponível em https://ecologiaaplicada.ufba.br/pt-br/regimento-0):

I – Ser portador do título de doutor ou equivalente;

II – Possuir produção científica (científica ou técnica) na área de concentração do Curso;

III – Estar disponível para a orientação regular de estudantes em seus Trabalhos de Conclusão de Curso 
e para a participação regular nas atividades didáticas do Programa;

IV – Dispor de infraestrutura de apoio compatível com o desenvolvimento de Trabalhos de Conclusão 
de Curso;

A comissão de seleção interna realizará a avaliação das propostas considerando os mesmos critérios e 
pesos que serão utilizados pelo comitê  multidisciplinar  da PROPG na análise final,  disponíveis no 
Edital PV 001 - PRPPG/UFBA.

Da divulgação do resultado da seleção interna

O resultado da seleção interna será divulgado em https://ecologiaaplicada.ufba.br/pt-br/resultados-
editais conforme o cronograma desta Chamada. Será divulgada a classificação de cada candidata/o 
junto a nota obtida em cada critério.

Dos recursos à seleção interna

A/o candidata/o poderá interpor recurso nos prazos definidos no cronograma da presente Chamada, 
mediante encaminhamento de solicitação ao coordenador do curso, por meio do e-mail 
mpecologia@ufba.br. O e-mail deve conter ofício da/o candidata/o explicitando o motivo do recurso 
com uma justificativa detalhada, assim como a documentação adicional (se necessário). Os recursos 
serão avaliados por docentes do corpo permanente do PPG Ecologia ou, excepcionalmente, docentes 
que não sejam credenciadas/os neste PPG, que não tenham conflito de interesse com a/o candidata/o 
em questão.
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Do cronograma

A seleção interna será feita conforme o seguinte cronograma:

Atividade Data Meio

Lançamento da chamada 1 de fevereiro de 2022 https://ecologiaaplicada.ufba.br/
pt-br/editais-publicados

Inscrições 2 a 10 de fevereiro de 2022 e-mail: mpecologia@ufba.br

Divulgação da composição da 
comissão de seleção

11 de fevereiro de 2022 https://ecologiaaplicada.ufba.br/
pt-br/editais-publicados

Recebimento de recursos quanto 
à composição da comissão de 
seleção

11 de fevereiro de 2022 e-mail: mpecologia@ufba.br

Divulgação do resultado da 
resposta ao recurso à composição 
da comissão de seleção

14 de fevereiro de 2022 https://ecologiaaplicada.ufba.br/
pt-br/editais-publicados

Avaliação pela comissão de 
seleção

14 a 18 de fevereiro de 2022

Divulgação do resultado 
preliminar da seleção interna

21 de fevereiro de 2022 https://ecologiaaplicada.ufba.br/
pt-br/resultados-editais

Recebimento de recursos quanto 
ao resultado da seleção interna

22 de fevereiro de 2022 e-mail: mpecologia@ufba.br

Divulgação do resultado final da 
seleção interna

25 de fevereiro de 2022 https://ecologiaaplicada.ufba.br/
pt-br/resultados-editais

Reunião de Colegiado para 
homologação do resultado final 
da seleção interna

2 de março de 2022
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Das Disposições Finais

Os casos omissos ou não previstos no presente edital serão julgados pelo Colegiado do PPG ou pela 
comissão de seleção e encaminhados para aprovação do Colegiado do PPG.

Para informações e eventuais dúvidas, as/os candidatas/os poderão entrar em contato com a 
Coordenação do PPG Ecologia, exclusivamente pelo e-mail mpecologia@ufba.br.
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