
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR
REITORIAVERITATI

EDITAL N'39/2022

ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO DE SELEÇÃO - 2023

ALUNO REGULAR - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TERRITÓRIO, AMBIENTE

ESOCIEDADE-PPGTAS

A REITORA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR, no uso de suas atribuições,

constante no art. 15 do Estatuto da Universidade, torna público que se encontram

abertas as inscrições para o Processo de Seleção dos(as) candidatos(as) ao PROGRAMA

DE POS-GRADUAÇÃO EM TERRITORIO, AMBIENTE E SOCIEDADE - PPGTAS, nos cursos

de Mestrado e Doutorado regularmente aprovados pela CAPES/MEC, para 01 (uma)

turma de 20 (vinte) alunos para o Mestrado e 01 (uma) turma de lO (dez) alunos para o

Doutorado, com início das aulas no mês de março do ano de 2023, tudo na forma deste

Edital e das Normas Complementares que venham a ser baixadas.

í.nosonJETlvos

Os 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, i'ural 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 e

engajada, em setores e contextos institucionais variados.

2. DAS LINHAS DE PESQUISA E ÁREAS TEMÁTICAS #
O Mestrado ou Doutorado em Território, Ambiente e Sociedade será realizado

com observância das seguintes linhas de pesquisa, respeitadas as especificações
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relativas ao Programa:

VERITAT

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

Linha 2: Tecnologias, gestões organizacionais, sociais e planejamento

desenvolvimento e conservação da natureza.

3.DASINSCRIÇOES

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

Território, Ambiente e Sociedade portadoresCas) de diploma de curso superior,

graduação plena ou de graduação tecnológica, devidamente registrado(a) 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, declaração de conclusão ou de provável concluinte, com a

data prevista para conclusão do curso, 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 /ínk:

ambiente-e-sociedade-ongtas/#processos seletivos Após a efetivação da inscrição e

pagamento da taxa oCa) candidatoCa) deverá ENVIAR PARA O E-MAIL

D t! jçulê:$trjctosensu@ucsal.br, a documentação constante nos itens 3.4 ao 3.5, em

PDF, de forma separada e identificada que acompanhará a Ficha de Inscrição

constante do ANEXO l.
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3.4.Exigir-se-á, para a inscrição, a seguinte documentação

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 a data prevista para conclusão do curso, emitida pela instituição. O(A)

candidato(a) aprovado(a) 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

estrangeira a 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. O(A) candidato(a) aprovadoCa) 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

DOUTORADO);

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$ 226,00

Cduzentos e vinte e seis reais) para o Mestrado e R$ 310,00 (trezentos e dez reais)

para o doutorado;

3.4.8. 01 (uma) foto recente 3 x 4; i<?$
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3.4.9. Currículo lattes, gerado na plataforma LATTES do CNPq

(http://lattes.cnpq-br), com documentos comprobatórios anexados (organizados

por ordem de citação);

3.4.10. Anteprojeto (mestrado) ou projeto (doutorado) indicando o tema de

pesquisa (RIGOROSAMENTE COMO INDICADO NO MODELO

DISPONIBILIZADO NO STT!:'). O(A) candidatoCa) 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/projeto, 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 dota) 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 Autodeclaração para fins de concorrer nas modalidades dos Sistemas de

Ação Afirmativa previstos no item 6 constante da Ficha de Inscrição (ANEXO l).

3.4.16. O(A) candidato(a) deverá identificar entre os docentes e suas respectivas

áreas de pesquisa aqueles a que seu anteprojeto/prometo tenha aderência. Deve,

assim, buscar e indicar junto ao corpo docente do programa aqueles que possuam

trajetórias acadêmicas de pesquisa a que seu anteprojeto/prometo se relacione.

Sugere-se fortemente que o docente seja contatado através do e-mail disponível

neste edital (ANEXO 11), a fim de que considere o interesse na orientação do(a)

$.
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candidato(a) naquela pesquisa. O(A) candidatoCa) deverá sugerir o nome de pelo

menos dois prováveis orientadores.

3.4.17 0s(as) concluintes do curso de graduação (para o mestrado) e do mestrado

apara doutorado), deverão aluno assinar uma declaração de ciência de matrícula

condicionada, anexa a este edital (ANEXO 111), ficando condicionada a matrícula

dos aprovados à apresentação: a) do diploma de graduação ou certificado de

conclusão de curso de graduação (candidatos ao mestrado); b) diploma de

mestrado ou ata de defesa de dissertação, atestando aprovação em um programa

strícto sensll (candidato ao doutorado).

3.5. As pessoas com deficiência inscritas no processo seletivo serão asseguradas

condições adequadas para a sua participação. Para que isso possa acontecer,

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

matricula.strictosensu@ucsal.br. informando quais recursos se fazem necessários

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

inscrição. O(a) candidatoCa) com deficiência precisará apresentar no ato da

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

deficiência.

4. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

O Processo Seletívo será realizado por Comissão de Seleção designada pelo Colegiado do

Programa e pela Reitora.

5. DA HOMOLOGAÇÃO

A Comissão de Seleção encaminhará à Reitoria o resultado para a homologação dos

pedidos de inscrição formulados no período estabelecido, sendo indeferidos aqueles

que não atenderem às disposições deste Edital e das Normas Complementares que

venham a ser baixadas. q
5.1. A Reitoria publicará, no site httDS://ucsal.br/institucional/programa de-pos
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ato

homologatório dos pedidos de inscrição que tenham cumprido com os requisitos

exigidos por este edital.

6.DASVAGAS

6.1 Fica estabelecido o número máximo de 20 (vinte) vagas para o curso de

Mestrado e 10 Cdez) vagas para o curso de Doutorado em Território, Ambiente e

Sociedade que terá início no mês de março do ano de 2022. Todas as atividades

acadêmicas do curso (exceto disciplinas optativas cursadas em outros programas)

serão presenciais, com a possibilidade de oferecimento de atividades em formato

remoto síncrono, as quais serão providas com estrita observância deste Edital e das

Normas Complementares que venham a ser baixadas. O regime de aulas para as

turmas ingressantes no primeiro semestre de 2023, ocorrendo sempre de segunda à

sexta feira, com aulas nos turnos vespertino e matutino.

6.2 0 Processo Seletivo para os Cursos de Mestrado e Doutorado prevê ação

afirmativa para candidatas/os negras/os, indígenas, quilombolas, pessoas com

deficiência e pessoas transexuais e travestis.

6.3 Das vagas previstas no item 6.1, 30% serão destinadas para o Sistema de Ação

Afirmativa, sendo 7 (sete) para candidatos Cas) ao curso de Mestrado e 3 (três) para

candidatos Cas) ao curso de Doutorado, considerando negros(as) - pretos(as) e

pardos(as) -, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e pessoas transexuais e

travestis, de acordo com a classificação geral.

6.4 Das vagas previstas nos itens 6.1 para o Mestrado, o total de vagas resultantes

da aplicação do percentual previsto no item 6.3 será distribuído da seguinte forma: 2

Cduas) vagas para o Sistema de Ação A6lrmativa para Negras/os (Pretos/as e

Pardos/as); 2 (duas) vagas para o Sistema de Anão Afirmativa para Indígenas; l (uma)

vaga para o Sistema de Ação Afirmativa para Quilombolas; l duma) vaga para o Sistema

de Ação Afirmativa para pessoa com deficiência, e l (uma) vaga para o Sistema de Ação

Afirmativa para pessoas transexuais e travestis, de acordo com a classificação geral.

6.5 Das vagas previstas no item 6.1 para o Doutorado, o total de vagas resultantes

da aplicação do percentual previsto no item 6.3 será distribuído da seguinte forma: uma
$
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vaga para cada modalidade de Ação Afirmativa, considerando o limite de 3 (três) vagas

de acordo com a classificação geral.

6.5 0s(As) candidatos(as) poderão concorrer concomitantemente às vagas de

mais de um Sistema de Ação Afirmativa

6.6 Havendo habilitação para ocupação de mais de uma ação afirmativa, a

distribuição de vagas observará a otimização das ações afirmativas.

6.7 0s(As) candidatosCas) negros(as), indígenas, quilombolas, pessoas com

deficiência e pessoas transexuais e travestis classificados(as) dentro do número de

vagas ofei'ecido para ampla concorrência não serão computados/as para efeito do

preenchimento de vagas reservadas nos casos em que existirem candidatos habilitados a

ocupara vaga reservada.

6.8 0s(As) candidatos(as) negros(as), indígenas, quilombolas, pessoas com

deficiência e pessoas transexuais e travestis inscritas/os no sistema de ação afirmativa e

que obtiverem notas suficientes para serem aprovados(as) dentro do número de vagas

oferecidas no sistema de ampla concorrência, preencherão as vagas deste sistema,

abrindo assim a vaga reservada no sistema de ação afirmativa ao(à) candidato(a) negro

(a) posteriormente classificadoCa).

6.9 Em caso de desistência de candidatos (as) aprovados pelo Sistema de Ação

Afirmativa, a vaga reservada não preenchida será ocupada peloCa) candidato(a) da

respectiva ação afirmativa aprovado (a) subsequentemente de acordo com a ordem de

classificação.

6.10 As vagas destinadas ao Sistema de Ação Afirmativa para negros(as) - pretos

[as) e pardosCas) -, indígenas, quilombo]as, pessoas com deficiência e pessoas

transexuais e travestis não estão vinculadas às linhas de pesquisa.

6.11 Na hipótese de não haver candidatos optantes de qualquer das modalidades

do Sistema de Ação Afirmativa, aprovados em número suficiente para ocupar as vagas

reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência, sendo

preenchidas pelos(as) demais candidatos(as) aprovados, observados os critérios de

avaliaram

6.12 As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira

responsabilidade do(a) candidato(a), devendo esteja) responder por qualquer falsidade. ©.
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6.13 Na hipótese de constatação de documentação falsa, o(a) candidato(a) será

eliminadoCa) do processo seletivo. Se for aprovado(a), ficará sujeito(a) à anulação da sua

matrícula no Programa de Pós-graduação em Território, Ambiente e Sociedade da

Universidade Católica do Salvador, após procedimento administrativo em que Ihe sejam

assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

VERITATI

6.14 VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE AÇAO AFIRMATIVA PARA

NEGRAS/OS

6.14.1 Serão considerados(as) negrosCas) osgas) candidatos Cas) que se

autodeclarem como tal no ato de inscrição do processo seletivo.

6.14.2 0s(as) candidatos(as) autodeclaradosCas) negrosCas) serão

entrevistados(as), durante o processo seletivo, por uma comissão de heteroidentificação

para que não haja desvio da finalidade da política de ações afirmativas. O não

comparecimento à entrevista ou a constatação de inexistência de condições para a

concorrência na modalidade de consta implicará em que o candidato passe a concorrer

na modalidade de ampla concorrência.

6.14.3 A adesão a esta modalidade de Ação Afirmativa se dará de forma

voluntária por meio do preenchimento de autodeclaração que integra a Ficha de

Inscrição constante do ANEXO l.

6.15 VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE AÇAO AFIRMATIVA PARA

INDÍGENAS

6.15.1 Para o(a) candidatoCa) selecionado(a) na modalidade de reserva de vagas

para indígena é preciso que seja apresentada cópia do registro administrativo de

nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de pertencimento emitida pelo grupo

indígena, reconhecido pela FUNAI, assinada por liderança local.

6.15.2 A adesão a esta modalidade se dará de forma voluntária por meio de

preenchimento de autodeclaração, com identificação do povo doada) candidatoCa)

indígena, a ser preenchida na Ficha de Inscrição, constante do ANEXO l.

@.
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6.16 VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE AÇÃO AFIRMATIVA PARA

QUILOMBOLAS

VERITATI

6.16.1 Para o(a) candidatoCa) selecionado(a) na modalidade de reserva de vagas

para Quilombola é preciso que seja apresentada declaração de pertencimento assinada

por liderança local ou documento da Fundação Palmares reconhecendo a comunidade

como remanescente de quilombo.

6.16.2 A adesão a esta modalidade se dará de forma voluntária por meio de

preenchimento de autodeclaração, a ser preenchida na Ficha de Inscrição, constante do

ANEXOI.

6.17 VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE AÇÃO AFIRMATIVA PARA
PESSOAS COM DEFICIENCIA

6.17.1 Para o(a) candidatoCa) selecionadoCa) na modalidade de reserva de vagas

para Pessoas com Deficiência é preciso que seja apresentado laudo médico, atestando a

condição característica desta modalidade.

6.17.2 A adesão a esta modalidade se dará de forma voluntária por meio de

preenchimento de autodeclaração, a se feita no Formulário de Inscrição, constante do

ANEXOI.

6.18 VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE AÇÃO AFIRMATIVA PARA

PESSOAS TRANSEXUAIS E TRAVESTIS

6.18.1 Serão considerados(as) pessoas transexuais e travestis osgas)

candidatosCas) que assim se autodeclarem no ato de inscrição no processo seletivo.

6.18.2 A adesão a esta modalidade se dará de forma voluntária por meio de

preenchimento de autodeclaração, a se feita no Formulário de Inscrição, constante do

ANEXOI.

6.18.3 0s(as) candidatos(as) travestis e transexuais poderão indicar seu nome

social no campo previsto no formulário de inscrição no processo seletivo, desde que

apresentem documento comprobatório.

©
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6.19 DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO PARA AÇÕES AFIRMATIVAS

6.19.1 A Comissão de Heteroidentiticação para Ações Afirmativas. designada Dor

Ato específico da Reitoria, realizará entrevistas com todos(as) os(as) candidatos(as) que

se declararem negros (pretos e pardos) de acordo com o cronograma deste edital.

6.19.2 0 não comparecimento à entrevista ou a constatação de inexistência de

condições para a concorrência na modalidade de consta negroCa) implicará em que oCa)

candidato(a) passe a concorrer na modalidade de ampla concorrência. Será considerada

ausência à entrevista, o não comparecimento no horário de início da sessão de

entrevista, quando será aferida a presença dosCa) candidatosCas) autodeclaradosCas)

negros(as), sejam pretos(as)ou pardos(as).

6.19.3 A entrevista será realizada através de plataforma de videoconferência, cujo

link de acesso será divulgado para o e-mail do candidatoCa) após a homologação das

inscrições, sendo as entrevistas realizadas pelo menos depois de 24 (vinte e quatro)

horas de antecedência. É assegurado recurso da decisão da Comissão, em dois dias úteis

a contar da publicação do resultado.

6.19.4 Na hipótese de constatação de declaração falsa relativamente à condição

de indígena, quilombola, pessoa com deficiência e pessoa trans (transexual, transgênero

e travesti), oCa) candidato(a) será eliminadoCa) do processo seletivo. Se houver sido

aprovado, ficará sujeito à anulação da sua matrícula, após procedimento administrativo

em que Ihe sejam assegurados a ampla defesa e o contraditório, sem prejuízo de outras

sançõescabíveis.

7. DO PROCESSO DE SELEÇAO

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

duas avaliações) - para provimento de vaga em qualquer dos dois cursos str/cto senso. 4
7.1 A primeira avaliação compreenderá a avaliação do anteprojeto de pesquisa

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

anteprojetos e projetos serão atribuídos peso 4 (quatro).

Avenida Professor Pinto de Aguçar, 2549, Pituaçu CEP. 41.740-090 -- Salvador / BA
E-mail: J:gílgrla@uç$a!:br Telefones:(71) 3206-7975/ 3206-7988/ 3206-7989 10



UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR
REITORIA

7.2 A segunda avaliação do Processo Seletivo amestrado e Doutorado)

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

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

projeto 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 (seis).

7.2.1 As entrevistas serão realizadas de modo virtual utilizando o Goog/e

Meet. O /írzk para as entrevistas será enviado a cada candidatoCa) por e-mail

(endereço de e-mail informado no cadastro na inscrição orz/íne).

7.3 A nota mínima da média das 2 Cduas) avaliações é 7,0 (sete)

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

MF = anota da la avaliação x 41 + ÍNota da 2ê avaliacão x 61

10

7.5 Calculada a média final de cada candidato, proceder-se-á à classificação no

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

limite de vagas estabelecido, conforme indicado neste Edital.

7.6 Para desempate dosCas) candidatos(as) no processo classificatório de que

trata o item precedente, serão adotados, pela ordem, os seguintes critérios:

7.6.1 Maior média na segunda avaliação (entrevista)

7.7 As notas dos projetos de pesquisa de Doutorado serão atribuídas segundo

itens 7.1 a 7.6.1 deste Edital.

7.8 A Reitoria divulgará no sfí?e httns://ucsal.br/institucional/programa:de
nos-araduacao-em-territorio-ambiente-e-sociedade-ooatas/#orocessos-seletivos o

resultado final classificatório conforme item 8. $,
7.9 Tendo em vista a atribuição dosCas) orientadoresCas) aosCàs)

Avenida Professor Pinto de Aguçar, 2549, Pítuaçu CEP. 41.740-090 - Salvador / BA
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candidatos(as) selecionados(as), a Comissão de Seleção encaminhará ao Colegiado

do PPG-TAS a lista dos(as) candidatosCas) selecionadosCas) para que proceda a

análise da aderência temática do anteprojeto amestrado) ou do prometo CDoutorado)

às linhas de pesquisa do Programa, à capacidade de orientação, considerando o

equilíbrio na distribuição entre o corpo docente e entre as linhas de pesquisa, e à

afinidade com a temática proposta pelo(a) candidatoCa).

VERITATI

7.10 A prova de língua estrangeira pode ser realizada posteriormente tATÉ O

TERCEIRO SEMESTRE CURSADO) ou comprovada via entrega de comprovante de

proficiênciainstrumental em língua estrangeira devidamente autenticado por

instituições certificadoras (Inglês: 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 (ver em
!!ttn= ZZnortaLine D , ao v.br/acoes-ante rnacionais/celneb rasa .

7.11 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 (duas) provas

referentes às duas línguas estrangeiras escolhidas, observado o critério de um texto

de até 2 Cduas) páginas sobre a temática do curso para cada língua em exame, com

duração de até 4 (quatro) horas para ambas as provas, sendo a média mínima 7,0

(sete) para aprovação.

8. DO CRONOGRAMA

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

realizados de acordo com o seguinte cronograma:

$

Avenida Professor Pinto de Aguçar, 2549, Pítuaçu - CEP. 41.740-090 - Salvador/ BA
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8
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Data Horários Atividades

14/11/22

à 05/12/22   Inscrição para seleção de mestrandos e envio da

documentação exigida para conforme o item 3.2.

nltz lzz Até às 18h

Publicação de ato homologatório dos pedidos de

mscl'içao no site

h ups ://ucsal.b r/institucional/programa-de-

pos-graduacao-em-territorio-ambiente-e-

sociedade-ppgtas/#processos-seletivos

bqltzlzz Das].4h às 18h

Entrevistas individuais de heteroidentificação

para os candidatos pretos e pardos realizadas

virtualmente por meio do Google Meet. O(A)

candidato(a) receberá e-mail informando o dia,

horário elink de acesso.

L2lT2l22
Até às 18h

Resultado das entrevistas de

heteroidentificação.

12 e 13/12/22
Das8h30 às

12he

Das14h às18h

Entrevistas individuais realizadas virtualmente

por meio do Google Meet. O(A) candidato(a)

receberá e-mail informando o dia, hol'ário e link

de acesso.

15/12/22 Até às 17h

Divulgação do resultado final, em ordem de

classificação, no site
https ://ucsal.br/institucio nal/programa-de-

pos-graduacao-em -territorio -ambiente-e-

sociedade-ppgtas/#processos-seletivos

16 e 17/12/22
Até às 16h30

Prazo para interposição de recurso à Reitoria

relativa ao resultado do processo seletivo,

medianteoe-mai]
matricula.strictosensu@ucsal.br.
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8.1. E de responsabilidade doca) candidato(a) 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. DA CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO

Os(As) candidatos(as) serão classificados na forma do item 7.5 deste Edital e

convocados na estrita ordem de classificação até o preenchimento das vagas

remanescentes estabelecidas.

99.1. Os(As) candidatosCas) classificadosCas) 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.

Avenida Professor Pinto de Aguiar, 2549, Pituaçu - CEP. 41.740-090 - Salvador / BA
E-mail: 11g!!Q!:!a@llç$a! br -- Telefones: (71) 3206-7975/ 3206-7988 / 3206-7989 14

B ltz lzz Das08hàs12h Reunião virtual da Comissão de Seleção para

encaminhamento dos recursos à Reitoria.

Lültzlzz Até às 17h

Publicação de Ato sobre recursos interpostos e

homologação do resultado final do Processo de

Seleção, com seu consequente encerramento na

Reitoria.

Janeiro e

Fevereiro de

2023

Das8h30 às

12h e

das 14h às

16h30

Matrícula dos 20 (vinte) primeiros

classificados na seleção para o Mestrado e dos

lO (dez) primeiros classificados na seleção

para o Doutorado. Nesta oportunidade, os

documentos originais ou autenticados, que

haviam sido solicitados na inscrição, deverão

ser apresentados. Caso contrário, o candidato

aprovado não poderá realizar a sua matrícula.

Março/2023 Início das aulas.
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9.2. Os recursos interpostos contra a classificação serão analisados pela Comissão

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

dos resultados.

9.3. A Reitoria homologará o resultado classificatório final após a decisão dos

recursos, se houver.

9.4. Quando houver disponibilidade de bolsas de estudo concedidas por agências de

fomento e que devem ser utilizadas para pagamento do curso, estas serão apenas

oferecidas em número exato àquele disponibilizado e para alunos

regularmenteaprovados e matriculados, NÃO SENDO PERMITIDAA ADESÃO

PARA CANDiDATOSTAS) OUE POSSUAM OUALOUER TIPO DE VÍNCULO

EMPREGATICIO. OU OUALOUER TIPO DE RENDA COMPROVADA NO ATO DA

CANela:â.!.!!BA. As bolsas que porventura sejam disponibilizadas, apenas poderão

ser solicitadas por candidatos(as) aprovados(as) no mesmo semestre e atendendo

o Edital específico da agência de fomento.

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) candidato(a) classificado(a) firmara, no ato da matrícula, na condição de

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

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

implicam o seu respectivo curso.

l0.2 0(A) candidato(a) classificado(a) no processo seletivo para ingresso no

Mestrado e 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 segundo o plano de pagamento:

Mestrado

centavos) $ 39.230,61 (Trinta e nove mil, duzentos e trinta reais e sessenta e um iillgi
12 parcelas de R$ 3.546,79 (Três mil, quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e

Avenida Professor Pinto de Aguiar, 2549, Pituaçu - CEP. 41.740-090 - Salvador / BA
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nove centavos)

24 parcelas de R$ 1.879,80 tHum mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta

centavosl

36 parcelas de R$ 1.328,39 (Hum mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta e nove

centavos)

48 parcelas de R$ 1.056,07 (Hum mil, cinquenta e seis reais e sete centavos)

Doutorado

À vista: R$ 111.991,10 (Cento e onze mil, novecentos e noventa e um reais e dez

centavosl

12 parcelas de R$ 10.732,48 CDez mil, setecentos e trinta e dois reais, quarenta e oito

centavosl

24 parcelas de R$ 5.366,24 CCinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro

centavosl

36 parcelas de R$ 3.577,49 CTrês mil, quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e

novecentavosl

48 parcelas de R$ 2.683,12 CDois mil, seiscentos e oitenta e três reais e doze centavos)

60 parcelas de R$ 2.275,29 CDois mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e nove

centavos

VERITATI

Parágrafo único. O pagamento da primeira parcela será realizado no ato da

matrícula, por meio de Cartão de Crédito ou Débito, das operadoras aceitas pela

Universidade ou boleto bancário, realizados de forma online no portal do aluno.

l0.3 0(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 Colegiada por até seis meses, nos

termos estabelecidos no regulamento do Mestrado, ficará com a obrigação de pagar

as parcelas mensais adicionais, até o final da defesa, no valor de de R$ 1.879,80

CHum mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos). O não cumprimento

do prazo para conclusão acarretará no desligamento automático do programa.

l0.4. O(A) aluno(a) que não apresentar a sua tese no prazo de 48 meses previsto

para conclusão do Doutorado em Território, Ambiente e Sociedade contados a

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

@

Avenida Professor Pinto de Aguçar, 2549, Pituaçu - CEP. 41.740-090 Salvador / BA
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Colegiado por até seis meses, nos termos estabelecidos no regulamento do

Doutorado, ficará com a obrigação de pagar as parcelas mensais adicionais, até o

final da defesa, no valor de R$ 2.683,12 CDois mil, seiscentos e oitenta e três reais e

doze centavos). O não cumprimento do prazo para conclusão acarretará no

desligamento automático do programa.

l0.5. O(A) aluno(a) matriculado(a) no Doutorado se obriga a realizar sua matrícula

acadêmica e financeira a cada semestre, não podendo renova-la se houver

inadimplemento de qualquer mensalidade no semestre e/ou débitos anteriores.

11. DA CONCESSÃO DE BOLSAS

11.1. A aprovação neste processo seletivo não implica na garantia da concessão

de bolsas de estudos.

11.2. O sistema de bolsas será destinado preferencialmente aos(às)

candidatosCas) aprovados(as) dentro das vagas destinadas para políticas afirmativas.

11.3. A concessão de bolsa levará em consideração o perfil socioeconómico e

condição de vulnerabilidade do(a) candidatoCa), comprovado por meio de registro em

programas sociais de transferência de renda ou isenção de imposto de renda.

11.4. A Comissão de Acompanhamento de Bolsas ficará encarregada da definição

e aplicação de critérios de concessão das bolsas, considerando as orientações do

presente Edital.

11.5. O trancamento de matrícula implicará a suspensão da bolsa sem garantia de

recebimento após a retomada dos estudos.

11.6. Caso haja candidato estrangeiro aprovado dentro dos critérios do presente

Edital será concedida prioritariamente 01 (uma) vaga de bolsa de Pós-graduação

PROSUC/CAPES - Modalidade l (bolsa + taxas escolares).

11.7 0s(as) bolsistas deverão concluir o curso no prazo de vigência da bolsa

previsto pela agência de fomento.

11.8. Todos os bolsistas aprovados devem assinar termo de compromisso com a

Instituição se comprometendo a dedicar-se integralmente às atividades do curso, de

acordo com solicitação da coordenação, pelo menos 20 horas semanais às atividades do

PPG/UCSAL excetuando-se as horas dedicadas às disciplinas do curso.

g
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11.9 0(A) estudante não poderá ter vínculo empregatício de qualquer natureza

para receber a Bolsa de Pós-graduação.

11.10 A quantidade de bolsas o

destas pela Universidade

fertadas estará condicionada à disponibilidader S r l l l

12.DASDISPOSIÇÕESGERAIS

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

ser necessário à regular implantação e funcionamento qualitativo dos cursos de

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

concerne à ampliação de 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

está regulamentado por este Edital, poderão ser preenchidas por ALUNOS ESPECIAIS,

após o encerramento das matrículas dos classificados.

11.3. Osgas) candidatosCas) reprovadosCas) e/ou não classificados(as) deverão

retirar os documentos entregues no ato da inscrição, no prazo máximo de até 60 dias,

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

documentação será destruída.

13. DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão submetidos à decisão da Reitora da Universidade

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Salvador, 14 de novembro de 2022

Pmh. Dra. RobehCaíoMGonüp
Relê

Uniwrsidade Católh do Sanados

Profa. Dra. Roberta 'oliilh Lama

Reitora

ntijo de Lacerda

Avenida Professor Pinto de Aguçar, 2549, Pítuaçu - CEP. 41.740-090 Salvador / BA
E-mail: reilglila@ilCSa! br -- Telefones:(711 3206-7975/ 3206-7988/ 3206-7989 18



VERITAT

UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR
REITORIA

ANEXOl-FICHADEINSCRIÇAO

UTILIZANOMESOCIAL? aSIM ANÃO

EW(ASOPOSiTiVOIQUAia.«-«.--H- a nan EEEHBHBHH.

CURSOGRADUAÇAO EM:.

INSTITUIÇÃO:.

ANO DE OBTERNÇAO:.....'--'---' -- --------- ----- ---- --'- ---.

CURSO MESTRADO EM:

INSTITUIÇÃO: «

ANODEOBTENÇÃO:

ÉpROVÁVEL CONCLUINTEEM2022.2: 1aSIM lãNÃO

Avenida Professor Pinto de Aguiar, 2549, Pituaçu CEP. 4]..740-090 Salvador / BA
Telefones:(711 3206-7975/ 3206-7988/ 3206-7989E mail: reítoria@ucsa!:b!. l n 975 a 8 2a eieTonevitoria 19

NOME No. MATRICULA

UCSAL(SEPOSSUIR)

DATA

DENASCIMENTO

1 1

SEXO

( )MASC l ( )rEM l ( )

OUTRO

NACIONALIDADE NATURALI

DADE

ESTRANGEIRO(A)

( ) SIM

( )NÃO

ESTADOCIVIL TIPO DEDOCUMENTO NeDOC. ORGAOEX

PEDIDOR

CPF

NOME DO PAI NOME DA MAE

TELEFONEFIXO

[ )

CELULAR

( )

E-MAIL(s)
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EM CASODESIMp ESPECIFIQUEOCURSO......--- ------ ------ - -- - -- - - ----------.-.

CURSO PRETENDIDO NESTA SELEÇÃO: AMESTRADO EIDOUTORADO

DESEJA CONCORRER PELA COTA RESERVADA A NEGROS(PRETosEPAnDos)?

nNAO

VERITATI

nSIM

nESEJA CONCORRER PELA COTA RESERVADA A INDÍGENAS? nSIM ANÃO

DESEJA CONCORRER PELA COTA RESERVADAA QUILOMBOLAS? BSIM ANÃO

nESEJA CONCORRER PELA COTA RESERVADA A PESSOAS TRANS (TRANSEXUAIS, TRANSGÊNEROS E

TRAVESTIS)? nSIM ANÃO

REGISTRO EM PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA OU ISENÇÃO DE IMPOSTO DE

RENDA? BSIM ANÃO

DESEJA CONCORRER PELA COTA RESERVADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA? HSIM ANÃO

NECESSITA DA APLICAÇÃO DA PROVA EM BRAILE OU DE QUALQUER OUTRO RECURSO APROPRIADO

EM RAZÃO DE DEFICIÊNCIA?

(2UALu aRBBHBBBHBBBRBHBHHHHU a aaaRBB BBHBHBHIBaRHHRU aa E E aaBRBHBBaBBBBBBRBBHBEH a u u aa a H BBB

POSSUI ALGUM MOTIVO PARA ALEGAR IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DE ALGUM MEMBRO DE

BANCA EM REI.AÇÃO AO(Ã)

CANninATO(A)?ESPECIFIQUE

ESTE DOCUMENTO ÉVÁLIDO COMOAUTODECLARAÇÃO PARACANDIDATO(A) ACOTADE\fiGAS NAS

POLITICASAHRMATIVAS.

CIENTE E DE ACORDO COM OS TERMOS DQIDITAL PPG-TAS/UCSAL

SALVADOR-BA, .DE .DE2022

ASSINATURADO(A)CANDIDATO(A)

Avenida Professor Pinto de Aguçar, 2549, Pituaçu - CEP. 41.740-090 - Salvador / BA
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ANEXOll DOCENTES, LINHA DE PESQUISA, LATTES E CONTATO

Avenida Professor Pinto de Aguçar, 2549, Pítuaçu - CEP. 41.740-090 - Salvador / BA
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DOCENTE
LINHADE

PESQUISA
LATÕES CONTATO

Prof. Dr. Alnilcar Baiardi Linha 2

http;//lattes.cnp

q.br/589402695

1550520

amilcar.baiardi@pro.ucsal.br

Prof. Dr. André Alves

Portella
Linha l

http://lattes.cnp

q.br/178263134

9656661

andre.portella@pro.ucsal.br

Profa. Dra. Aparecida

Netto Teixeira
Linha l

http://lattes.cnp

q.br/460234114

5962830

aparecida.teixeira@pro.ucsal.

br

Profa. Dra.Crístina Mana

Dacach Fernandez Marcha
Linha 2

http://lattes.cnp

q.br/726693337

4095729

cristina.marchi@pro.ucsal.br

Profa. Dra. Cristina Mana

Macêdo de Alencar
Linha l

http://lattes.cnp

q.br/225787624

1055037

cristina.alencar@pro.ucsal.br

Profa. Dra. Laica Nazem

Moul'ad
Linhal

http://lattes.cnp

q.br/846450889

0621003

baila.mourad@pro.ucsal.br

Profa.Dra.Liana Silvia de

Viveiros e Oliveira
Linha l

http://lattes.cnp

q.br/858309074

2995485

nana.oliveira@pro.ucsal.br

Profa. Dra. Liliane

Vasconcelos de Jesus
Linha l

http://latões.cnp

q.br/613551931

0756165

liliane.vasconcelos@apro.ucsal.

br

Prof. Dr. José Rodrigues

Souza Filho
Linha 2

http://latões.cnp

q.br/558618824

6689514

lrsouzageografia@gmail.com
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Prosa. Dra. Mama Pirajá

Salva
Linha l e 2

http://latões.cnp

q.br/145495463

6042924

malha.silva@ucsal.br

Prof. Dr. Manuel Vigor

Gonçalves
Linhas l e 2

http://lattes.cnp

q.br/802838085

3221190

hidrovitor81@gmail.com

Prof. Dr. Moacir Santos

Tinâco
Linha 2

http://latões.cnp

q.br/043361838

4031837

moacir.tinoco@pro.ucsal.br

Prof. Dr. Pedro de Almeída

Vasconcelos
Linha l

llttp://lattes.cnp

q.br/659234196

5132312

pedro .vasconcelos@pro.ucsal.

br

Profa. Dra. Silvana Sá de

Carvalho

Linhas l e 2
http://lattes.cnp

q.br/250941828

8797497

silvana.carvalho@ucsal.br
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ANEXOlll DECLARAÇÃO DE CIENCIA DE MATRICULA CONDICIONADA

Eu, .inscrito no CPF de ng declaro

para fins de submissão ao Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em
Território, Ambiente e Sociedade da Universidade Católica do Salvador de 2022, que só

poderei realizar minha matrícula neste Programa mediante a apresentação do seguinte

documentoatéodia de de .considerando:

(Verifique a necessidade e complete o texto, acima, a partir de uma das indicações

abaixo):

1. como candidato ao curso de mestrado devo apr

certificado de conclusão do curso de graduação,

2. como candidato ao curso de doutorado devo apresentar o diploma de mestrado ou a

ata de defesa de dissertação atestando sua aprovação.

esentar o diploma de graduação ou oS

Salvador - BA, de de 2022
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