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TERCEIRO ADITIVO AO EDITAL NO 29/2021 PROCESSO DE SELEÇÃ0

- 2022 - ALUNO REGULAR - PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM

TERRITÓRIO, AMBIENTE E SOCIEDADE - PPGTAS/UCSAL

A REITORA DA IJNlyERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR - UCSAL, no uso de
suas atribuições, constantes no art. 15, do Estatuto da Universidade, torna público o
TERCEIRO aditivo ao Edital ne 29/2021 de Abertura de Inscrições para Processo de
Seleção - 2022

Aluno Regular - Programa de Pós-Graduação em Território, Ambiente e Sociedade

PPGTAS, PARA ABERTURA DE VAGAS REMANESCENTES-

1. DOSOB)ETIVOS

1.1. 0s cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em

Território, Ambiente e Sociedade - PPGTAS tem por objetivo criar competências

acadêmicas, interdisciplinares e multisetoriais, contribuindo para o avanço do

conhecimento teórico, metodológico e prático sobre questões relacionadas ao

planejamento, gestão e desenvolvimento do território urbano, rural e regional, e para

a formação de docentes, pesquisadores e profissionais qualificados, com pensamento

crítico e capazes de atuar de forma socialmente e ambientalmente responsável

engajada,em setores e contextos institucionais variados.

2 DAS LINHAS DE PESQUISA E ÁREAS TEMÁTICAS

2.1. O Mestrado ou Doutorado em Território, Ambiente e Sociedade será

realizado com observância das seguintes linhas de pesquisa, respeitadas as

especificações relativasao Programam

Linha 1: Sociedade, política, história e cultura em dinâmicas territoriais e ambientais

Avenida Professor Pinto de Aguçar, 2549, Pituaçu - CEP. 41.740-090 - Salvador / BA
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Linha 2: Tecnologias, gestões organizacionais, sociais e planejamento

desenvolvimentoe conservação da natureza.

3. DAS INSCRIÇOES

3.1. Poderão candidatar-se ao Processo de Seleção para o curso de Mestrado em

Território, Ambiente e Sociedade portadores(as) de diploma de curso superior,

graduação plena ou de graduação tecnológica, devidamente registrado(a) na forma

autorizada pelo Ministério da Educação do Govel'no do Brasil ou pelas Universidades

que o emitirem, nos termos do art. 48 da Lei 9.394, de 20/12/1996, ou,
excepcionalmente, declaração de conclusão ou de provável concluinte, com a data

prevista para conclusão docurso, emitida pela instituição.

3.2. Poderão candidatar-se ao Processo de Seleção para o curso de Doutorado em

Território, Ambiente e Sociedade portadores de diploma de graduação plena ou

tecnológica, além do Diploma de Mestrado, devidamente registrado na forma

autorizada pelo Ministério da Educação do Governo do Brasil ou pelas Universidades

que o emitirem, nos termos do art. 48 da Lei 9.394, de 20/12/1996, ou,

excepcionalmente, ata de Defesa de Mestrado ou de provável concluinte, com a data

prevista para conclusão do curso, emitida pela instituição

3.3. As inscrições serão realizadas sempre pela INTERNET, através do site:
APOS A

EFETlyAÇÃO DA INSCRIÇÃO E PAGAMENTO DA TAXA, o(a) candidato(a) deverá

ENVIAR PARA O E-MAIL a documentação constante

nos itens 3.4 ao 3.5, em PDF, de forma separada e identificada.

3.4. Exigir-se-á, para a inscrição, a seguinte documentação

E-mail: matricula@ucsal.br - Telefones: (71) 3203-8800
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3.4.1. Cópia do diploma de graduação plena ou de graduação tecnológica,

reconhecida pelo MEC, ou declaração de conclusão ou de provável concluinte,

com adata prevista para conclusão do curso, emitida pela instituição- O(A)

candidato(a) aprovadoCa) perderá o direito à vaga se, na data da matrícula, não

apresentar documento de conclusão em período de validade ou o diploma de

graduação plena ou de graduação tecnológica, reconhecido pelo MEC (para

candidatos ao MESTRADO) .

3.4.2. Cópia do histórico escolar do curso de graduação plena ou de graduação

tecnológica (para candidatos ao MESTRADO).

3.4.3. Cópia do diploma de Mestrado, obtido em curso reconhecido pela

CAPES/MEC devidamente registrado, convalidado e/ou de universidade

estrangeiraa critério da comissão de seleção, ou ata de Defesa de Mestrado ou

de provável concluinte, com a data prevista para conclusão do curso, emitida

pela instituição. OCA)candidatoCa) aprovado(a) perderá o direito à vaga se, na

data da matrícula, não apresentar o diploma de Mestrado reconhecido pelo

MEC/CAPES (para candidatos ao DOUTORADO).

3.4.4. Cópia do histórico escolar do curso de Mestrado (para candidatos ao

DOUTOltAOO);

3.4.5 Cópia do Registro Geral de Identificação/RG;

3.4.6 Cópia do CPF caso não conste no documento de identidade;

3.4.7. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 210,00

(duzentos e dez reais) para o Mestrado e R$ 270,00 (duzentos e setenta reais)

parao doutorado;

E-mail: matricula@ucsal.br - Telefones: C71) 3203-8800
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3.4.8. 01 (uma) foto recente 3x4;

3.4.9. Currículo lattes, gerado na plataforma LATTES do CNPq

(h ttp ://la ttes .cnpq .br) ;

3.4.10. Anteprojeto amestrado) ou prometo Cdoutorado) indicando o tema de

pesquisa (RIGOROSAMENTE COMO INDICADO NO MODELO

DISPONIBILIZADO NO S/7Zi'). O(A) candidato(a) deverá enviar duas cópias do

anteprojeto/projeto, sendo apenas uma delas identificada com o nome do(a)

autor(a). O texto deve observar as normas vigentes na ABNT e seguir o formato

sugerido pelo Programa. O(A) candidato(a) deverá atentar para o nível de

qualidade acadêmica da súmula do seu anteprojeto/prometo, requisito

fundamental à seleção para ingresso no Programa;

3.4.11. O Projeto de Doutorado deverá conter de modo explícito a tese a ser

defendida, e evidenciar o nível de maturidade acadêmica-científica doca) seu

autor(a);

3.4.12. Carta Motivacional (para candidatura ao Mestrado). Este item deve

constar como uma seção no anteprojeto;

3.4.13. Memorial atualizado (para candidatura ao Doutorado). Este item

deve constar como uma seção no projeto;

3.4.14. 01 (uma) via do resumo da dissertação de Mestrado (para candidatura

ao Doutorado).

3.4.15. O(A) candidatoCa) deverá identificar entre os docentes e suas

respectivas áreas de pesquisa aquele a que seu anteprojeto/projeto tenha

aderência. Deve, assim, buscar e indicar junto ao corpo docente do programa

aquele que possua trajetória acadêmica de pesquisa a que seu

anteprojeto/projeto se relacione. Sugere-se fortemente que o docente seja

Avenida Professor Pinto de Aguçar, 2549, Pituaçu - CEP. 41.740-090 - Salvador / BA
E-mail: matricula@ucsal.br - Telefones: (71) 3203-8800
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contatado através do e-mail disponível neste edital (ANEXO 1), a fim de que

considere o interesse na orientação do(a) candidato(a) naquela pesquisa. O(A)

candidato(a) deverá indicar no anteprojeto/prometo o nome de UM(A)PROVAVEL

ORIENTADOR(A) E A UNHA DE PESQuisA (í ou 2)-

3.5. As pessoas com necessidades especiais inscritas no processo seletivo serão

asseguradas condições adequadas para a sua participação. Pal'a que isso possa

acontecer, necessário se faz que o(a) candidato(a) envie um e-mail para

matricula.strictosensu@llçs31:1lE.. informando quais recursos se fazem necessários

para sua participação no processo seletivo, até a data prevista para encerramento da

inscrição.O(a) candidato(a) com necessidades especiais precisará apresentar no ato

da inscrição, além da documentação prevista no item 3.4., laudo médico atestando sua

deficiência.

4. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

4.1. O Processo Seletivo será realizado por Comissão de Seleção designada pelo

Colegiado do Programa e pela Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação-

5. DAHOMOLOGAÇAO

5.1. A Comissão de Seleção encaminhará ao Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-

Graduação o resultado para a homologação dos pedidos de inscrição formulados no

período estabelecido, sendo indeferidos aqueles que não atenderem às disposições

deste Editale das Normas Complementares que venham a ser baixadas.

5.2. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPPG publicará, no site

ato homologatório dos pedidos de inscrição

quetenham cumprido com os requisitos exigidos por este edital.

6. DASVAGAS

6.1. Fica estabelecido o número máximo de 12 (doze) VAGAS REMANESCENTES

0 - Salvador / BA
E-mail: lnatricula@ucsal.br - Telefones: (71) 3203-8800
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PARA OS ALUNOS DO CURSO DE MESTRADO E 06 (seis) VAGAS

REMANESCENTES PARA os ALUNOS DO CURSO DE DOUTORADO, com início das

aulas no mês de agosto do ano de 2022. Todas as atividades acadêmicas do curso

(exceto disciplinas optativas cursadas em outros programas) acontecerão no

Campus de Pituaçu da Universidade Católica do Salvador, situado na Av. Prof. Pinto

de Aguçar, ne 2589, CEP: 41.740-090, Salvador, Bahia, com a nessibiJ dade de

oferecimento de disciplinas em formato virtual,as quais serão providas com estrita

observância deste Edital e das Normas Complementares que venham a ser baixadas.

O regime de aulas para as tul-mas ingressantes no SEGUNDO semestre de 2022,

ocorrendo sempre de segunda à sexta feira,com aulas nos turnos vespertino e

matutino.

VERITATI

7. DO PROCESSO DE SELEÇAO

7.1. O Processo de Seleção constará de 01 (uma) fase eliminatória e classificatória

(com duas avaliações) - para provimento de vaga remanescentes em qualquer dos

dois cursos strícto senso.

7.2. A primeira avaliação compreenderá a avaliação do anteprojeto de pesquisa

(Mestrado) e do projeto de pesquisa (doutorado), avaliado por dois docentes. Aos

anteprojetos e projetos serão atribuídos peso 4 (quatro).

7.3. A segunda avaliação do Processo Seletivo (Mestrado e Doutorado)

compreenderá realização de entrevista individual dos(as) candidatos(as), versando

sobre a carta motivacional e o anteprojeto de pesquisa no caso de Mestrado e prometo

de pesquisa e memorial no caso do Doutorado, com destaque ao referencial teórico

utilizado, elementos do Currículo Lattes, interesses definidos para pesquisa e motivos

com intenção de opção pelo Programa, tendo esta avaliação peso 6 Cseis).

7.3.1. As entrevistas serão realizadas de modo virtual utilizando o

Goog/e Meet. O Ifnk para as entrevistas será enviado a cada candidato(a)

por e'mail (endereço de e-mail informado no cadastro na inscrição on/íl!$P

Avenida Professor' Pinto de Aguiar, 2549. Pituaçu - CEP. 41.740-090 - Salvador / BA
E-mail: matricula@ucsal.br - Telefones: (71) 3203-8800
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7.4. A nota mínima da média das 2 (duas) avaliações é 7,0 (sete)

7.5 A média final será calculada, de acordo com a seguinte fórmula

x..Qio

7.6. Calculada a média final de cada candidato, proceder-se-á à aprovação no

Processo Seletivo, pela ordem decrescente das médias finais por eles obtidas, até o

limite de vagasremanescentes estabelecido, conforme indicado neste Edital.

7.7. Para desempate dos candidatosCas) no processo de aprovação desta etapa de

seleção de que trata o item precedente, serão adotados, pela ordem, os seguintes

critérios:

7.7.1 Maior média na segunda avaliação (entrevista);

7.8. As notas dos anteprojetos e projetos de pesquisa de Mestrado e Doutorado

serãoatribuídas segundo itens 7.2 a 7.7.1 deste Edital.

7.9. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação divulgará nosfte

httn;//n o resultado
final classificatório conforme item 8.

7.10.Tendo em vista a atribuição dos orientadores aos candidatos selecionados, a

Comissão de Seleção encaminhará ao Colegiado do PPGTAS a lista dos candidatos

selecionados para que proceda a análise da aderência temática do anteprojeto

(Mestrado)ou do prometo (Doutorado) às linhas de pesquisa do Programa, à capacidade

7.11. de orientaçãoe à afinidade com a temática proposta pelo(a) candidatoCa)

7.12.A prova de língua estrangeira pode ser realizada posteriormente (ATE

TERCEIRO SEMESTRE CURSADO) ou comprovada via entrega de comprovante

proficiência instrumental em língua estrangeira devidamente autenticado por

Avenida Professor Pinto de Aguçar, 2549, Pituaçu - CEP. 41.740-090 - Salvador / BA
E-mail: matricula@ucsal.br - Telefones: C71) 3203-8800
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instituições certificadoras Clnglês: TOEFL ou IELTS; Espanhol: DELE; e Francês: DELF,

DALF ou TCF). Para candidatos/as estrangeiros/as será cobrado o teste de

proficiência em língua portuguesa, o CELP/Bus Cver em

7.13.A prova de língua estrangeira Cinglês, espanhol ou francês) constituir-se-á de

tradução livre de um texto sobre a temática do curso, sendo permitido o uso de

dicionário impresso. Nesta fase, o candidato ao mestrado realizará prova de l (uma)

língua estrangeira (com duração de até 3 horas), sendo a nota mínima 7,0 (sete) para

aprovação.O candidato ao doutorado realizará 2 Cduas) provas referentes às duas

línguas estrangeiras escolhidas, observado o critério de um texto de até 2 (duas)

páginas sobre atemática do curso para cada língua em exame, com duração de até 4

(quatro) horas para ambas as provas, sendo a média mínima 7,0 Csete) para

aprovação.

8. DOCRONOGRAMA

8.1. As inscrições, entrevistas e demais procedimentos até o início das aulas serão

realizados de acordo com o seguinte cronograma:

E-mail: matricula@ucsal.br - Telefones: (71) 3203-8800
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DATA HORÁRIOS ATIVIDADES  

    Inscrição para seleção de Mestrandose
Doutorandos Cvagas remanescentes)
realizada Dor e-mail.  

  snlnnl'züzz
(quinta-feira)

Até às 18h. Publicação de ato homologatório dos
pedidosdeinscrição.  

  18e 19/07/2022
(segunda e terça-feira)

08h30min às
llh30min.
14h às 17h.

Entrevistasindividuais
t'ealizadas via GoogleJl#eet.  

  20/07/2022
(quarta-feira)   Reunião da comissão de seleção com c[
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mordem da nota obtida para aprovação,
Ino site

Ihttn ://n aoslê!.a:ucsa!:b!:Zg!!.iate

20/07/2022
(quarta-feira) Até às 18h

Prazo para interposição de recurso àl
IPró- Reitoria de Pesquisa e Pós-l
IGraduação relativa ao resultado dol
jprocesso seletivo, via e-mail
Imatricula.s trictos ensu@yçlgl:!E

zzlonl'züzz
(sexta-feira)

Até às 23h59min

25/07/2022
(segunda-feira)

IReunião da Comissão de Seleção paul
análise dos recursos e encaminhamentol

Idos pareceresà Pró-reitora de Pesquisam

e Pós-Graduação.

08h30min. às 12h.

Publicação de Ato sobre recursosl
interpostos e homologação dol
resultado final do Processo deSeleção,l
com seu consequente

encerramento na Pró-Reitoria
Pescluisa ePós-Graduação.

IMatrícula dos 12 Cdoze) primeirosl
japrovados na seleção para o Mestrado el
Idos 06 (seis) primeiros aprovados nal

jseleção para o Doutorado. Nestal
joportunidade, os documentos originaisl
lou autenticados, que haviam sidol
jsolicitados na inscrição, deverão se
japresentados. Caso contrário, o
jcandidato aprovado não poderá realizam
a sua matrícula.

Início das aulas.

z. 6 lo l I'züzz
(terça-feira) Até às 18h

28eZ9lqnlZ2
(quinta esexta-feira)

08 de agosto de 2022

8.2. É de responsabilidade do candidato informar-se sobre o dia, o horário e o local

de todas as etapas do processo seletivo que exijam sua presença, física ou

virtualmente

9 DAAPROVAÇÃOECONVOCAÇÃO

9.1 Os(As) candidatos(as) serão aprovados na forma do item 7 deste Edital e

Avenida Professor Pinto de Aguçar. 2549, Pituaçu - CEP. 41.740-090 - Salvador / BA

E-mail: matricula@ucsal.br - Telefones: (71) 3203-8800
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convocados na estrita ordem por nota até o preenchimento das vagas

remanescentes estabelecidas.

9.2. Os(As) candidatosCas) que atingiram nota para aprovação e não convocados

para a matrícula do semestre inicial do curso poderão ser convocados para matrícula

até o início das aulas do semestre corrente, em caso de eventual desistência.

9.3. Os recursos interpostos contra o resultado da seleção serão analisados pela

Comissão de Seleção, desde que apresentados dentro do prazo de até 48 horas da

divulgação dos resultados.

9.4. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação submeterá à homologação da

Reitorao resultado da aprovação final após a decisão dos recursos, se houver.

9.5 Não há disponibilidade de bolsas de estudo

10 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

10.1. Para a realização do curso do Programa de Pós-Graduação de que trata este

Edital o(a) candidatoCa) aprovado (a) firmara, no ato da matrícula, na condição de

CIONTRATANTE, com a Universidade, como CONTRATADA, Contrato de Prestação

de Serviços Educacionais, comprometendo-se pelo pagamento das parcelas que

implicamo seu respectivo curso.

l0.2. O(A) candidatoCa) aprovado Ca) no processo seletivo para ingresso no

Mestrado,objeto deste Edital, deverá efetivar sua matrícula mediante assinatura do

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, através do qual compromete-se a

pagar 24 (vintee quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, no valor de

R$1.748,00 (hum mil, setecentos e quarenta e oitenta reais), devendo ser

reajustadas na forma da legislação pertinente.

l0.3. O(A) aluno(a) que não apresentar a sua dissertação no prazo de 24 meses

previsto para conclusão do Mestrado contados a partir do início das aulas, e que

tenha seu prazo de conclusão prorrogado pelo Colegiado por até seis meses, nos

Avenida Professor Pinto de Aguçar, 2549, Pituaçu - CEP. 41.740-090 - Salvador / BA
E-mail: matricula@ucsal.br - Telefones: C71) 3203-8800
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termos estabelecidos no regulamento do Mestrado, ficará com a obrigação de pagar

as parcelasmensais adicionais, até o final da defesa, no valor de R$1.748,00 (hum

mil, setecentos equarenta e oitenta reais). O não cumprimento do prazo para

conclusão acarretará no desligamento automático do programa.

VERITATI

l0.4. O(A) candidatoCa) aprovado (a) no processo seletivo para ingresso no

Doutorado, objeto deste Edital, deverá efetivar sua matrícula mediante assinatura

do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, através do qual compromete-se

a pagar 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$ 2.495,00

(doismil, quatrocentos e noventa e cinco reais), devendo ser reajustadas na forma

dalegislação correlata.

l0.5. O(A) aluno(a) que não apresentar a sua tese no prazo de 48 meses previsto

paraconclusão do Doutorado em Território, Ambiente e Sociedade contados a partir

do início das aulas, e que tenha seu prazo de conclusão prorrogado pelo Colegiado

por atéseis meses, nos termos estabelecidos no regulamento do Doutorado, ficará

com aobrigação de pagar as parcelas mensais adicionais, até o final da defesa, no

valor de 2.495,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais) O não

cumprimento do prazopara conclusão acarretará no desligamento automático do

programa.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. A Reitoria da Universidade poderá publicar Edital Complementar que venha a

sernecessário à regular implantação e funcionamento qualitativo dos cursos de

Mestrado e Doutorado em Território, Ambiente e Sociedade, inclusive no que

concerne à ampliaçãode vagas e ao provimento de vagas remanescentes de alunos

regulares.

11.2. Vagas, por disciplina optativa, ainda existentes após a matrícula nos cursos de

Mestrado e Doutorado em Território, Ambiente e Sociedade, cujo processo seletivo

estáregulamentado por este Edital, poderão ser preenchidas por ALUNOS ESPECI.tis,

após o encerramento das matrículas dos aprovados.

Avenida Professor Pinto de Aguçar, 2549, Pituaçu - CEP. 41.740-090 - Salvador / BA
E-mail: matricula@ucsal.br - Telefones; (71) 3203-8800
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11.3. Os(As) candidatos(as) reprovados(as) e/ou não aprovados(as) deverão retirar

osdocumentos entregues no ato da inscrição, no prazo máximo de até 60 dias,

após o encerramento do processo seletivo. Transcorrido este período, toda

documentação serádestruída.

12. DOS CASOS OMISSOS

12.1 Os casos omissos serão submetidos à decisão da Reitora da Universidade

REGISTRE-SE, PunLIQUE-sE E CUMPRA-SE

Salvador, 26 de maio de 2022

Reitora

Pr

E-mail: matricula@ucsal.br - Telefones: (71) 3203-8800
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ANEXO 1 - DOCENTES, LINHA DE PESQUISA, LATTES E CONTATO

E-mail: matricula@ucsal.br - Telefones
13

DOCENTE LINHADE
PESQUISA

LATTES CONTATO  
Prof. Dr. Amilcar

Baiardi
Linha 2 http://lattes.cnpq.br amilcar.baiardi@pro.ucsal.br

/589

4026951550520  
Prof. Dr. André

Alves Portella
Linha l http://latões.cnpq-br andre.portella@pro.ucsal.br

2631349656661  
Profa.Dra.

Aparecida Netto

Teixeira

Linha l http://lattes.cnpq-br aparecida.teixeira@pro.ucsal.b
/460 r

2341145962830  
Profa. Dra. Cristina

MariaDacach

Fernandez Marcha

Linha 2 http://latões.cnpq br cristina.marchi@pro.ucsal.br

6933374095729  
Profa. Dra. Cristina

MariaMacêdo de

Alencar

Linha l http://lattes.cnpq br cristina.alencar@pro.ucsal.br
/225

7876241055037  
Profa. Dra. Débora

Cartel Luz da

Porciúncula

Linha l http://lattes.cnpq.br debora.porciuncula@pro.ucsal
/180 l .br

1383100333154  
Profa. Dra. Laila

NazemMourad
Linlla l http://lattes.cnpq br

4508890621003

baila.mourad@pro.ucsal.br

 
 

Profa. Dra. Liana

Silvia deViveiros

e Oliveira

Linha l http://lattes.cnpq br nana.oliveira@pro.ucsal.br
/858

3090742995485  
 

Profa. Dra.Liliane

Vasconcelos de

Jesus

Linha l
htlp://lattes.cnpq br

5519310756165

liliane .visco ncelos@ pro.ucsal
br  
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Prof. Dr. José

RodriguesSouza

Filho

Linha 2 http://lattes.cnpq br jrsouzageografia@gmail.com
/558

6188246689514

http://lattes.cnpq.br ama.silva@ucsal.br
/145

4954636042924

Profa. Dra. Mama

Pirajá Sirva
Linha le2

Prof. Dr. Manuel

Vitor

Gonçalves

Linhas le 2 http://lattes.cnpq.br hidrovitor81@gmail.com
/802

8380853221190

Prof. Dr. Moacir

Santos Tinâco
Linha2 http://latões.cnpq bq oacir.tinoco@pro.ucsal.br

/043

3618384031837

Prof. Dr. Pedro de

Almeida

Vasconcelos

Linha l http://lattes.cnpq.bq pedro.vasconcelos@ pro.ucsal
/659 l .br

2341965132312

Profa. Dra. Silvana

Sá deCarvalho

Linhas l e 2 http ://la t:tes .cnpq -bt

/250
9418288797497

silvana.carvalho@ucsal.br


