
SELEÇÃO 2013
MESTRADO ACADÊMICO                

DOUTORADO
MESTRADO PROFISSIONAL

Campus Universitário de Ondina

CEP: 40.170-115 – Salvador – Bahia

Telefone: (71) 3283-6519

Endereço Eletrônico: ecologia@ufba.br

ecologia.ebiomonitoramento@gmail.com

Página: www.ecologia.ufba.br

Inscrição
Mestrado  Acadêmico:  20  vagas  para 
candidatos  brasileiros  e  cinco  vagas  para 
estrangeiros,  portadores  de diploma de nível 
superior  em  Ciências  Biológicas  e  áreas 
correlatas. 
Doutorado:  Dez  vagas  para  candidatos 
brasileiros  e  duas  vagas  para  estrangeiros, 
portadores de diploma de mestrado.
Mestrado  Profissional  em  Ecologia 
Aplicada à Gestão Ambiental: 14 vagas para 
profissionais da área.

Período de Inscrição: 01/12/12 a 08/02/13
Horário: 09h00h às 12h00 
Local: Núcleo Acadêmico 
Instituto de Biologia da Ufba
Campus de Ondina
Taxa de inscrição (Mestrado): R$ 30,00 
Taxa de inscrição (Doutorado): R$ 40,00 
Boleto referente à taxa de inscrição
Taxa da Prova de Inglês: R$ 65,00
Fundação ADM

Normas para os Exames de Seleção

Consultar o Regimento Interno do Programa 
na página anteriormente citada. 

Período da Seleção

22 de fevereiro a 4 de março de 2013

Documentos necessários para inscrição
* Diploma ou certificado de conclusão do curso 
de graduação plena, em nível superior, para o 
nível  de Mestrado (ou atestado,  emitido pelo 
Colegiado de Curso, de que concluirá o curso 
até o início do ano letivo de 2013), e diploma 

ou  certificado  de  Mestre,  para  o  nível  de 
Doutorado, devidamente autenticados;
* Cópias dos documentos de identidade, CPF, 
título  de  eleitor,  certificado  de  reservista 
(quando couber); 
* Duas fotos 3 x 4; 
* Formulário de inscrição, disponível na página 
do Programa, devidamente preenchido;
*  Comprovante  de  pagamento  das  taxas 
referente à inscrição e prova de inglês;
* Exclusivamente para o mestrado profissional, 
carta de intenção e de recomendação da sua 
instituição.
*  Curriculum  vitae impresso  em  versão 
completa a partir da Plataforma Lattes-CNPq, 
com documentos comprobatórios;
*  Histórico  escolar  de  graduação  ou 
pós-graduação (stricto sensu),  para mestrado 
acadêmico e doutorado apenas.
* Documentação específica contendo o aceite 
prévio  de  um  professor  credenciado  ao 
Programa, o qual atuará como orientador; para 
mestrado acadêmico e doutorado apenas.
*  A  inscrição  só  será  efetivada  após  a 
homologação  pela  Comissão  de  Avaliação, 
que  analisará  os  documentos  e  o 
enquadramento  do  projeto  às  linhas  de 
pesquisa do Programa.

           Lista do Corpo Docente
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