UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR
GABINETEDOREITOR

EDITAL Ne 39/201g
SELEÇAOPARA O PROGRAMA DE BOLSAS DA PARCERIA UCSAL-ADMINISTRAÇÃO DO
CONDOMÍNIO BUSCA VIDA - MESTRADO PROFISSIONAL EM PLANEJAMENTO AMBIENTAL
E BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

O REITOR DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR informa à comunidade discente dos

cursos de pós-graduaçãoem PlanejamentoAmbiental - Mestrado Profissionalem
Planejamento Ambiental e graduação em Ciências Biológicas da UCSAbque estão abertas as

inscrições para o Programa de Bolsas da parceria interinstitucíonal entre a UCSALe à
administração do Condomínio Busca Vida, tendo por base o Plano de Trabalho do Termo de
Reciprocidade assinado entre as duas organizações.

1. DA FINALIDADE

O Programade cotas da parceriainterinstitucionalentre a UCSALe à administraçãodo
Condomínio Busca Vida tem por finalidade o fortalecimento da qualificação de Recursos
Humanos, a ampliação da base científica interinstitucional, o fortalecimento da parceria
entre as duas instituições e o atendimento dos objetivos propostos no Plano de Trabalho do
Termo de Reciprocidade assinado entre as duas organizações, através da concessão de

bolsas. As bolsas destinam-se ao desenvolvimento de estudos, elaboração de mapas,

propostas,documentaçãoe projetos que viabilizema efetiva implantaçãode uma Unidade
de Conservação,na categoria RPPN(ReservaParticular do Património Natural) no interior da

poligonal do referido condomínio, e serão concedidas a discentes regularmente
matriculados no Programa de Pós-Graduaçãoem Planejamento Ambiental e no Curso de
Bacharelado em CiênciasBiológicas da UCSAL.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão realizadas na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da
Universidade Católica do Salvador, Avenida Pinto de Aguiar, 2589, Prédio C - Pituaçu, rlo
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período de 17 a 25 de junho de 2019, no horário das 9:00 às ].1:30 e das ].4:00 às ].6:30,
exceto aos sábados, domingos e feriados.

2.2 Documentos necessários para inscrição do candidato à bolsa:

2.2.1. Projeto de pesquisa de mestrado ou de graduação que esteja alinhado com os
objetivos do Plano de Trabalho compondo o Termo de Reciprocidade assinado entre as
duas instituições com assinaturas originais do orientador e bolsista.
2.2.1.1 Na ausência do orientador, o Coordenador do programa ou do curso
poderá assinar o projeto.

2.2.2. Currículo tartes completo e atualizado do candidato (com impressão resumida
díretamente da Plataforma l.artes).

2.2.3. Cópia do documento de identidade do candidato.
2.2.4. Cópia do CPFdo candidato(caso não conste no RGou similar).
2.2.5. Cópia do Visto atualizado, para candidatos estrangeiros
2.2.6. Comprovante de residência atualizado do candidato.

2.2.6.1. Caso o candidato não tenha um comprovante em seu nome, deverá
anexar algum documento que comprove a vinculação na residência.

2.2.7. Comprovante de Matrícula de 2019 do candidato, com informação da data de
ingresso e previsão de defesa.

2.2.8. Declaraçãoassinadapelo candidato informando não ser beneficiário de outra
bolsa, que tem conhecimento e se compromete a não se beneficiar com outra bolsa na
mesma instituição durante a vigência desta.

2.2.9. Declaraçãoassinadapelo candidato, informando não ter vínculo empregatício,ou
declaração emitida pelo orientador com anuência do coordenador do curso declarando o
vínculo do candidato e autorizando a concessão da bolsa
2.2.10. Cópia do extrato de conta bancária do Banco do Brasil, comprovante de abertura

de conta ou declaração do banco contendo o nome do candidato à bolsa como titular da
conta, números da agência e conta(corrente ou poupança), incluindo respectivos dígitos
verificadores
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2.2.11. Quem não possuir conta no Banco do Brasil, deverá abri-la após divulgação do

resultado, e entregar o comprovante no mesmo local da inscrição até 19 de junho de
2019. Os dados bancários deverão constar no cadastro online do pesquisador
objetivando a garantia do pagamento da bolsa.

3. DOS REQUISITOSMÍNIMOS
3.1.DO CANDIDATO

a) Estar regularmente matriculado para o semestre vigente de 2019, em no curso de pósgraduação Mestrado Profissional em Planejamento Ambiental e no curso de Bacharelado em
Ciências Biológicas da UCSAL.
b) Dedicar-se

às atividades

previstas

no projeto

ou plano de trabalho

aprovado

pela PROPPG

da UCSALdurante a vigência da bolsa.

c) Não ser beneficiado por outra bolsa de qualquer natureza, durante toda a vigência da
bolsa pela parceria entre a UCSALe o Condomínio BuscaVida.

d) Possuir projeto de pesquisa,em andamento, e que esteja alinhado com os objetívos de
Conservação socioambiental e da biodiversidade ameaçada de extinção e que esteja
proposto para o Litoral Norte da Bahia.

e) Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes.

f) Os referidos bolsistas poderão exercer atividade remunerada, especialmente quando se
tratar de docência como professores nos ensinos de qualquer grau.
Para receber complementação financeira ou atuar como docente, o candidato à bolsa
poderá envolver-se ou ter atividade remunerada por até 20 horas semanais, para assegurar
disponibilidade para as atividades da pós-graduação da graduação e do plano de trabalho
relativo a esta bolsa, e deve obter autorização concedida por seu orientador, com anuência
da coordenação do curso ou programa de pós-graduação em que estiver matriculado.
g) No caso de comprovado desrespeito às condições estabelecidas neste Edital, o bolsista
será obrigado a devolver à Administração do Condomínio Busca Vida os valores recebidos a
título de bolsa, corrigidos conforme a legislação vigente
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3.2.Do orientador
a) Pertencer ao quadro de docentes do Programa de Pós-Graduaçãoem Planejamento
Ambiental ou do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da UCSAL com título de

doutor e ter projeto de pesquisaem andamento na região do Litoral Norte da Bahía em
alinhamento com o Plano de Trabalho aprovado junto ao Termo de Reciprocidade assinado
entre a UCSALe o Condomínio BuscaVida.
b) Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes.
c) Integrar grupo de pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisado CNPq

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

4.1. O Processo de Seleção será realizado por uma Comissão de Seleção de Bolsas Sfr/cto

Sensodo PPGem PlanejamentoAmbiental,designadapela Pró-Reitoriade Pesquisae PósGraduação, composta por dois representantes do corpo docente do programa, que analisará

os documentos fornecidos no ato da inscrição e o mérito acadêmico evidenciado pela

classificaçãoobtida no processoseletivo de ingressono curso para o discentedo curso de
Mestrado, e com a participação do Coordenador do Curso de Ciências Biológicas que fará a
análise do mérito do projeto e currículo do discente de graduação do referido curso.
4.2 Para atender ao número de vagas para bolsas especificado no item 6, a Comissão de
Bolsa procederá à classificação dos inscritos pela ordem decrescente dos resultados obtidos
no processo seletívo de ingresso para o curso de mestrado, sendo convocados, pela ordem,
os classificados até o total de vagas disponíveis. Para os discentes de graduação candidatos à

bolsa estes serão classificadosem ordem decrescentedo barema de avaliação de
desempenho acadêmíco de cada candidato.
4.3. O processo de seleção abrange as seguintes etapas:
le Etapa: Inscrição, na Pró-Reitoria

de Pesquisa e Pós-Graduação da UCSAL

com a

entrega de toda a documentação exigida, observadas as condições constantes deste Edital;
2g Etapa: Seleção dos candidatos, sob a responsabilidade da Comissão de Seleção;
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3ê Etapa: Divulgação no site da UCSAL até 28 de junho de 2019, dos resultados
classificatórios dos candidatos avaliados na etapa precedente

4g Etapa:Assinaturado Termo de Compromisso
entre os selecionados
e os
representantes de cada instituição responsáveispelo termo de parceria.
4.4. Critérios de desempate

Para efeito de desempate no processo classificatório, em razão do número de bolsas
disponíveis, serão utilizados, pela ordem, os seguintes critérios:
a) Produtividade

em pesquisa jparticipação/apresentação/organização

de trabalhos

em

congresso; Publicação em Anais e/ou Periódicos);
b) Participação em Grupos de Pesquisa;

c) Análise de experiência acadêmíco-científica constante do currículo lattes.

5. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOSE CONTRATAÇÃO

O resultadoserá divulgadono mural do Prédiode Pós Graduação(Pituaçul e no site da
UCSALaté o dia 27 de junho de 2019, cabendoaos candidatosa inteira responsabilidade
de informar-se do mesmo.

Após encaminhamentoda documentaçãopara os interessados,os candidatosaprovados
receberão através do endereço eletrõnico constante da sua inscrição o Termo de
Compromisso,ficando sob a responsabilidadedo aluno a recepção do documento e coleta
das assinaturas.

6.DASVAGAS

A UCSALdispõe anualmente de 2 bolsas para alunos regularmente matriculados nos
programa

de pós-graduação

em Planejamento

Ambiental

e no Bacharelado em Ciências

Biológicas (uma bolsa cada), no valor mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
para o estudante do mestrado e no valor de R$ 500,00(quinhentos reaisl, para o estudante

de graduação, que serão pagos pela administração do Condomínio BuscaVida diretam
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ao bolsista através de Termo de Compromisso específico a serem providas de acordo com as
disposições deste Edital e na forma estabelecida conforme tabela a seguir:

Ng

1.

2

Graduação

Mestrado

Cota

Cota

l

l

PROGRAMA

Planejamento Ambiental
Bacharelado em Ciências Biológicas

Total

7. DURAÇÃO DAS BOLSAS

As cotas institucionaisnão terão caráter permanente,tendo validade pelo período de
vigência do Termo de Reciprocidade assinado entre as duas instituições: até 12(doze) meses

para bolsade Graduaçãoou de MestradoProfissional,
podendoser renovadopor igual
período, desdeque dentro de um período máximo de 24 (vinte e quatro) meses,estando,
em ambos os casoscondicionadasa matrícula regular dos discentesem seus respectivos
cursos e ao atendimento das condiçõesestabelecidasneste Edital e em seu Termo de
Compromisso assinado após a seleção.

8. IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA
8.1. Toda documentação

dos candidatos

selecionados

deve ser encaminhada

ao PPGPA,

responsável pela supervisão da parceria entre as duas instituições, até o dia 10g (décimo)
após a finalização do processo seletivo, terá a implementação para o le dia do mês seguinte.

As bolsas serão implementadas através da assinatura de Termo de Compromisso e serão
regidas de acordo com o especificado no Termo de Reciprocidade assinado entre a UCSALe
a Administração do Condomínio Busca Vida, sendo pagas mensalmente, através de crédito

em conta corrente/poupança no Banco do Brasil indicada pelo bolsista para este fim. O
bolsista contemplado nos termos deste Edital estará ciente de que o Termo de Compromisso
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assinadopelo bolsistae os representantesdas instituições parceirasnão se constitui sob
qualquer pretexto em vínculo empregatício.

8.2. Além da documentação entregue no ato da inscrição, o candidato selecionado deverá
entregar, até o dia 28 de junho de 2019, duas vias do Formulário do Programa de Bolsas da
UCSAL impresso, específico para a modalidade - Mestrado ou Graduação, com assinaturas
originais do orientador e bolsista, conforme solicitação. Obs.: Na ausência do orientador, o
Programa de Pós-Graduação poderá se responsabilizar pelo bolsista, com uma declaração
informando o motivo, assinada e carímbada pelo Coordenador.

9. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOSCANDIDATOSAPROVADOS

9.1. A continuidade da bolsa ficará condicionadaà avaliaçãodo desempenhodo bolsista,
medido através do envio dos Relatórios Técnicos dos mesmos, para a Coordenação do
Programa de Pós Graduação responsável pela execução do Termo de Reciprocidade e para

os representantes das instituições parceiras, anualmente, contendo (caso haja) cópia de
trabalhos realizados e publicados e de trabalhos apresentados em reuniões científicas locais,

estando todas estas condicionadas a autorização expressa dos representantes das
instituições parceiras, conforme previsão do Termo de Reciprocidade assinado entre as

partes (inclusive participando de comissõesde organizaçãodo evento), nacionaise/ou
internacionais, contendo a informação da data de início da vigência da bolsa até o período
que compreende a entrega dos mesmos.
9.2. Os modelos dos Relatórios Técnicos estarão disponíveis na Coordenação do PPG em

PlanejamentoAmbiental e devem ser preenchidos e entregues conforme orientações
constantes neste Edital.

9.3. Cabe ao bolsista manter-se informado de eventuais mudanças nas orientações deste
Edital através de termos aditivos.

IO. INFORMAÇOESADICIONAIS

Para maiores informações sobre este Edital, o Termo de Reciprocidade ou o Plano de
Trabalho assinado entre a UCSALe a Administração do Condomínio Busca Vida os cand dato
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devem se dirigir à Coordenação do Programa de PósGraduação em Planejamento Ambiental

na Pró-Reitoriade Pesquisae PósGraduaçãoda UCSALno CampusPituaçu,ou através do
número (71) 3206-7882

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. A Comissão de Seleção encaminhará à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, o
resultado classífícatórío, para efeito de publicação e de homologação, observado o disposto

no item l0.2 subsequente
11.2. Dos resultados classificatórios publicados cabe recurso à Pró-Reitora de Pesquisae Pós-

Graduação,no prazo de 2 (dois) dias úteis contados a partir do primeiro dia útil após
publicação do resultado.

11.3. Os casosomissos serão resolvidos pela Pró-Reitora de Pesquisae Pós-Graduação.
11.4. O presente Edital será publicado no s/fe da Universidade Católica do Salvador

(www.ucsal.br) e na Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPPG

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SEE CUMPRA-SE

Salvador,/Z7 dejunho de 2019

Prof. br

e.

Ua Si
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A Comuttidacte clo Conhecimento

TERMO DE COMPROMISSO PARA ESTUDANTE BOLSISTA DO PROGRAMA DE
BOI.SAS DA PARCERIA iNTERiNSTnUCIONAL
ENTRE A UCSAL E À

ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO BUSCA VIDA

Eu,

CPF:

RG:

, estudante da Universidade Católica do Salvador - UCSAL

do Curso:
, Campus de Pituaçu, declaro que estou ciente dos
deveres, abaixo especificados,na condição de bolsista do Programa de Bolsas da parceria
interinstitucional entre a UCSAL e à administração do Condomínio Busca Vida, inscrito no
CNPJ sob o n'.

Título do Projeto:

Orientador:
Art. I' São deveres do bolsista, conforme estabeleceo Programa de Iniciação Cientifica - PIBIC
da UCSAL:
1 - estar regularmente matriculado em curso de graduação, durante a vigência da bolsa;
11- estar ciente que deve dedicar 20 horas semanais às atividades de pesquisae/ou acadêmica;

11 - conhecer e cumprir integralmente as normas do referido Programa, conforme as suas
diretrizes;
111- zelar pela qualidade acadêmicae técnica do Projeto de Pesquisa;

IV - participar de todas as atividades programadaspelo Coordenador do Programa e/ou
Orientador do Prometode Pesquisa ao qual está vinculado;
S
V - cumprir as exigências estabelecidasno Termo de Comprom isso
assinado por ocasião de sua
seleção;

VI - apresentar ao Coordenador do Programa, depois de cumprida a metade da vigência da

bolsa, o relatório parcial de atividades desenvolvidas e, ao término da vigência da bolsa, o
relatório final;
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Vlll - participar ativamente dos eventospromovidos pela IJCSale o Condomínio BuscaVida
IX - fazer referência à sua condição de bolsista do Programa de Bolsas da parceria

interinstitucional entre a UCSAL e à administração do Condomínio BuscaVida, nas publicações
e trabalhos apresentados em eventos;

X - manter atualizado seu currículo na Plataforma Latõesdo CNPq, incluindo sua condição de
bolsista;

XI - cumprir as demais exigências da coordenaçãodo PPG Mestrado Acadêmico em
Planejamento Ambiental, dentro dos prazos estabelecidos.

XX - Em casode desligamento,a qualquer tempo, o bolsistadeverá apresentarrelatório das
atividades realizadas.

Art. 2PEm contrapartida as atividades realizadas pelos bolsistas dispostas no artigo anterior
deste Termo de Compromisso, à administração do Condomínio Busca Vida, pagará a quantia
de R$ 1.500,00(um mil e quinhentos) reais mensaisao estudantede mestrado, e R$ 500,00
(quinhentos) reais mensais ao estudante de graduação, pelo período de doze meses,que

poderá ser prorrogadopor igual período,consoantedisposiçõesdo Edital e Termo de
Reciprocidade firmado entre a Associação Universitária e Cultural da Bahia, entidade
mantenedora da Universidade Católica do Salvador e o Condomínio Busca Vida.

Salvador

Aluno

de

de2019

Orientador
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A Comunidade do Conhecimento

AUCBA

SELEÇAO DO PROGRAMA DE BOLSAS DA PARCERIA INTERINSTITUCIONAL ENTRE A
UCSAL E À ADMINISTRAÇÃO

DO CONOOMiNIO

BUSCA VIDA - 2019

Produtividade do Orientador (últimos 3 anos) e elegibilidade Candidato

Nome do Candidato

Curso

BAREMA PARA AVALIAÇÃO
ltensavaliados
(Considerar no Currículo

Lattes do orientador

os anos de 2015 a 2019)

Nota

Nota atribuída

máxima

(por item)

(por item)

Pesquisacom apoio financeiro externo

1,0

Participação em Comitês, Conselhos, Comissõesinternas da UCSAL e/ou
como representanteda UCSAL (l participação - 0,25 ponto; 2 ou mais = 0,5

0,5

cinto)

Artigo completo publicado em periódicos e/ou patente (l artigo ou patente
= 0,5 ponto, 2 a 3 artigos ou patentes = 1,0ponto, 4 artigos ou patentes = 1,5
cinto,acima de 5 ou mais artigos ou patentes = 2,0 pontos)
Trabalhos completos publicados em anais de congresso(l artigo = 0,25
ponto, 2 a 3 artigos - 0,5 ponto, 4 a 5 artigos - 0,75 ponto, acima de 5 artigos
nto)

2,0

1,0

Resumos publicados em anais ou apresentação de trabalho em eventos
0,5

científicos (l a 3 resumos= 0,1 ponto, 4 a 5 resumos = 0,2 ponto, acima de 5

resumos= 0,5 ponto)
Produção técnica (l trabalho técnico= 0,1 ponto, 2 ou 3 trabalhos técnicos =
0,3 ponto, acima de 4 trabalhos técnicos = 0,5 ponto)

0,5
0,5

Líder Grupo de Pesquisacadastrado no CNPq e certificado pela UCSAL.
Publicação de Capítulo de Livro (l ou 2 capítulos de livro = 0,25 ponto, 3 ou
mais capítulos = 0,5 ponto)
Publicação relativa à temática do Edital (l livro = 0,5 ponto; 2 ou mais livros

0,5
1,0

Experiência na orientação de projeto com gestão de Unidade de
2,5

Conservação (até l prometo = 1,5 ponto, 2 ou mais projetos - 2,5 pontos) -

Concluídos e em andamento.
10

Nota geral (Orientador)

Assinatura do professor/orientador
Salvador.

de
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