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* UNB - Universidade de Brasília
Coordenação: Prof.ª Dr.ª Lucijane Monteiro de Abreu;
* UNEMAT - Universidade do Estado de Mato Grosso
Coordenação: Prof. Dr. Claumir César Muniz;
* UNESP - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
Coordenação Prof. Dr. Jefferson Nascimento de Oliveira;
* UNIFEI - Universidade Federal de Itajubá
Coordenação: Prof.ª Dr.ª Eliane Maria Vieira;
* UNIR - Universidade Federal de Rondônia
Coordenação: Prof.ª Dr.ª Nara Luísa Reis de Andrade;
* UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Coordenação: Prof. Dr. Eudes José Arantes.
1.2 Entre as Instituições de Ensino Superior Associadas, 

a UNESP tem a função de Coordenação Geral do PROFÁGUA, 
sendo o Prof. Dr. Jefferson Nascimento de Oliveira o Coorde-
nador Geral.

2. DO CURSO
2.1. O PROFÁGUA visa proporcionar uma formação teórica 

e prática aos profissionais e pesquisadores da área de recursos 
hídricos, aprimorando suas competências pessoais e profissio-
nais, com o intuito de melhor qualificá-los para lidar com os 
problemas associados às questões mais complexas da gestão e 
regulação das águas no país.

2.2 O PROFÁGUA é um curso presencial, com utilização de 
tecnologias de informação e comunicação aplicadas a Educação 
a Distância (EaD) e Ensino Remoto Emergencial (ERE), para o 
desenvolvimento de parte das atividades acadêmicas.

2.3. Os candidatos que forem aprovados no processo sele-
tivo serão regularmente matriculados no PROFÁGUA em cada 
Instituição de Ensino Superior Associada previamente escolhida 
e farão parte do corpo discente da pós-graduação dessa IES. À 
essa instituição cabe, entre outras atribuições, a administração 
do curso e a emissão do Diploma de Mestre em Gestão e Regula-
ção de Recursos Hídricos, uma vez cumpridos todos os requisitos 
para conclusão do curso.

2.4. O curso deverá ser integralizado no prazo máximo 
de 24 meses, para obtenção do título de Mestre em Gestão e 
Regulação de Recursos Hídricos.

2.5 . Mais informações sobre o PROFÁGUA podem ser 
obtidas no site: https://www.feis.unesp.br/#!/pos-graduacao/
profagua

3. DAS VAGAS
3.1. Neste edital é oferecido um número total de 266 

(duzentos e sessenta e seis) vagas.
3.2. A distribuição do total das vagas entre as Instituições 

Associadas se dará de acordo com o quadro a seguir:
Instituição Campus Vagas
UEA Manaus – AM 16
UEA Parintins – AM 8
UERJ Rio de Janeiro – RJ 18*
UFBA Salvador – BA 20
UFCG Sumé – PB 18
UFES Vitória – ES 14*
UFPE Recife – PE 12
UFRGS Porto Alegre – RS 16
UFRR Boa Vista – RR 18
UNB Planaltina – DF 20
UNEMAT Cuiabá – MT 19*
UNESP Ilha Solteira – SP 12
UNESP São Paulo – SP  20
UNIFEI Itabira – MG 17*
UNIR Ji-Paraná – RO 18
UTFPR Campo Mourão – PR 20

*Obs: Devem ser verificadas nos sites das IES Associadas, 
UERJ, UFES, UNIFEI e UNEMAT, (vide item 5.2.1), todas as 
informações relativas aos temas de pesquisa, bem como à distri-
buição e preenchimento das vagas.

3.3. Nenhuma das Instituições Associadas se obriga a 
preencher todas as vagas especificadas no item 3.2, sendo os 
números apresentados apenas vagas passíveis de serem preen-
chidas, obedecidas as regras deste Edital.

3.4. As vagas ofertadas por cada Instituição Associada, 
apresentadas no item 3.2, serão distribuídas entre professores 
orientadores da Instituição, admitido o número máximo de 2 
(duas) vagas por professor orientador.

3.4.1 A disponibilidade de vagas por orientação, ofertadas 
pela Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, para 
o processo seletivo 2022, estará disponibilizada em tabela no 
site http://portal.unemat.br/?pg=site&i=profagua&m=seletivos

3.4.2 As vagas ofertadas pela Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro - UERJ estão distribuídas pelos professores orien-
tadores de acordo com o quadro de vagas disponível em www.
profagua.uerj.br, no menu “Processos Seletivos”, ano 2022.

3.4.3 A disponibilidade de vagas por tema e a quantidade 
por orientador da IES associada UFES, estará disponível no 
link: https://profagua.ufes.br/conteudo/processo-seletivo-turma-
-2022#overlay-context=conteudo/processo-seletivo-turma-2022

3.4.4 Todas as informações relativas aos temas de pesquisa, 
bem como à distribuição e preenchimento das vagas, ofertadas 
pela UNIFEI estará disponível no link: https://prppg.unifei.edu.
br/ppgprofagua/corpo-docente/

3.5 Quanto a exigência legal de reserva de vagas na 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ, previstas na 
Lei Estadual 6.914/2014 e na Lei Estadual 6.959/2015, que 
dispõe sobre o sistema de cotas para ingresso nos cursos de 
pós-graduação, mestrado, doutorado e especialização nas uni-
versidades públicas do Estado do Rio de Janeiro, fica reservado, 
para os candidatos comprovadamente carentes, um percentual 
de 30% (trinta por cento) das vagas totais da UERJ, distribuído 
pelos seguintes grupos de cotas:

a) 12% (doze por cento) para estudantes graduados negros 
e indígenas;

b) 12% (doze por cento) para graduados carentes da rede 
pública e privada de ensino superior;

c) 6% (seis por cento) para pessoas com deficiência, nos 
termos da legislação em vigor, filhos de policiais civis e militares, 
bombeiros militares e inspetores de segurança e administração 
penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do serviço.

Conforme artigo 5º da Lei, suas disposições aplicam-se no 
que for cabível.

3.5.1 Em função da aplicação da exigência legal citado no 
item 3.5, ficam estabelecidas a seguinte distribuição das vagas 
previstas no item 3.2 do presente Edital.
MODALIDADE VAGAS
Ampla Concorrência 10
Candidatos negros e indígenas 3
Candidatos carentes da rede pública e privada de ensino superior 3

Candidatos com deficiência, nos termos da legislação em 
vigor, filhos de policiais civis e militares, bombeiros militares e 
inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos 
ou incapacitados em razão do serviço 2

3.5.2 A condição socioeconômica é fator principal do 
sistema de cotas. Em conformidade com as Leis Estaduais nº 
6.914/2014 e nº 6.959/2015, entende-se por:

a) Carente: aqueles que possuem renda per capita igual ou 
inferior a um salário mínimo e meio. Para efeito do cálculo da 
renda per capita, será utilizada a renda bruta de todos os mem-
bros que moram no domicílio informado em questionário sócio 
econômico, dividido pelo número de pessoas;

b) negro e indígena: aquele que se autodeclarar como negro 
ou indígena, em formulário próprio disponível em www.profa-
gua.uerj.br no menu “Processos Seletivos”, ano 2022;

c) estudante carente graduado da rede privada de ensino 
superior: aquele que, para sua formação, foi beneficiário de 
bolsa de estudo do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), do 
Programa Universidade para Todos (PROUNI) ou qualquer outro 
tipo de incentivo do governo;

d) estudante carente graduado da rede de ensino público 
superior: aquele assim definido pela universidade pública esta-

eletrônica dirigida à Diretoria Executiva de Direitos Humanos e 
enviada ao e-mail: direitoshumanos@dedh.unicamp.br, com o 
título: PEDIDO DE RECURSO – RESULTADO - (NOME E SOBRE-
NOME DO (A) PROPONENTE) dentro dos respectivos prazos 
indicados no item 10, que trata do Cronograma.

8.3. Serão analisados somente os pedidos de recurso 
enviados até 23h59 das datas previstas no item 10, que trata 
do Cronograma.

8.4. Os Pedidos de Recurso serão analisados pela Diretoria 
Executiva de Direitos Humanos.

8.5. O resultado da análise dos Recursos será divulgado na 
página oficial da DeDH, através do link: http://www.direitoshu-
manos.unicamp.br/editais.

9. DOCUMENTAÇÃO DIGITAL
9.1. Em razão da situação excepcional de suspensão das 

atividades presenciais da Universidade em virtude da pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19), conforme a Resolução GR n° 
24/2020, o presente processo será realizado integralmente por 
meio de documentação digital, encaminhada através do formu-
lário de inscrição, disponível no link: http://www.direitoshuma-
nos.unicamp.br/editais, com base no disposto no Artigo 1° da 
Resolução GR n° 31/2020.

10. CRONOGRAMA
Cronograma relativo ao Edital DeDH nº xx/2021 - Prêmio 

de Reconhecimento Acadêmico em Direitos Humanos Unicamp - 
Instituto Vladimir Herzog 2021:
Período Etapa
16/12/2021 a 31/01/2022 Divulgação do edital e recebimento das inscrições
01/02/2022 a 11/02/2022 Análise das inscrições
14/02/2022 Publicação das inscrições deferidas
15/02/2022 Prazo para interposição de recurso
22/02/2022 Divulgação do resultado dos recursos relativos à inscrição
22/02/2022 a 25/03/2022 Análise das pesquisas inscritas
29/03/2022 Divulgação dos resultados
30/03/2022 Prazo para interposição de recurso
08/04/2022 Divulgação do resultado final
21/05/2022 Cerimônia de premiação

11. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Após análise da Comissão Avaliadora, a Diretoria Executiva 

de Direitos Humanos – DeDH da UNICAMP e o Instituto Vladimir 
Herzog, publicarão a lista dos selecionados para premiação 
nos seus endereços eletrônicos (http://www.direitoshumanos.
unicamp.br/editais e https://vladimirherzog.org/).

12. DISPOSIÇÕES FINAIS
Casos omissos serão analisados pela Diretoria Executiva de 

Direitos Humanos.
13. INFORMAÇÕES
Informações e dúvidas poderão ser solicitadas à Diretoria 

Executiva de Direitos Humanos por meio do e-mail: direitoshu-
manos@dedh.unicamp.br

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE BOTUCATU
 Administração Geral
 Divisão Técnica Administrativa
 Edital nº 003/2021-STDARH/AG – CONVOCAÇÃO
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Adminis-

tração Geral do Câmpus de Botucatu CONVOCA os candidatos 
abaixos relacionados, habilitados no concurso público para 
provimento mediante CONTRATAÇÃO de 01 (uma) função de 
Assistente Administrativo II, sob regime da CLT, na condição de 
Técnico-administrativo Substituto, para comparecer à Seção Téc-
nica de Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos 
desta Unidade no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
publicação deste Edital, para anuência à contratação e apre-
sentação dos documentos comprobatórios exigidos no Capítulo 
II – Das Inscrições, item 3 do Edital de Abertura de Inscrições, 
munido dos originais de:

1. Cédula de identidade (RG);
2. CPF e comprovante de situação cadastral regular do CPF, 

podendo este ser obtido no site da Receita Federal;
3. Título de eleitor e comprovante de estar em dia com 

as obrigações eleitorais, podendo este ser obtido por meio de 
certidão, no site do Tribunal Superior Eleitoral;

4. Apresentação da Declaração de Bens e Valores (no Impos-
to de Renda) que compõem seu patrimônio privado;

5. Comprovante de conclusão do Ensino Médio e Histórico 
Escolar;

6. Certidão de nascimento ou casamento (se for o caso);
7. Cartão de inscrição no PIS ou PASEP;
8. 3 (três) fotos 3x4 iguais e recentes (com ou sem data);
9. Carteira de Trabalho e Previdência Social;
10. Comprovante de estar em dia com a Situação Militar 

(quando do sexo masculino);
11. Comprovante de residência recente;
12. Atestado de antecedentes criminais, podendo ser obtido 

por meio do endereço eletrônico http://www.ssp.sp.gov.br/
servicos/atestado.aspx.

O não comparecimento do candidato no prazo acima 
estabelecido, bem como recusa à admissão ou, consultado e 
admitido deixar de entrar em exercício, terá exauridos os direitos 
decorrentes de sua habilitação no concurso.

CLASSIFICAÇÃO – NOME – RG
5º Lugar – - ANA LAURA CAMARGO MOURA - 54.588.184-5
(Proc. 343/2021-BOT-FM)

 CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA
 Faculdade de Engenharia
 CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA
Faculdade de Engenharia
Comunicado
EDITAL DE ABERTURA
PROCESSO SELETIVO PROFÁGUA 2022
A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

(UNESP) e as demais Instituições de Ensino Superior, associadas 
ao programa PROFÁGUA e abaixo relacionadas, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares, tornam público, para 
conhecimento dos interessados, que se encontram abertas as 
inscrições ao Processo Seletivo 2022 para candidatos ao Mes-
trado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação 
de Recursos Hídricos (PROFÁGUA), observando-se os termos 
do Regimento do Programa e as seguintes condições previstas 
neste Edital, aprovadas pelo Conselho Gestor do Programa PRO-
FÁGUA em conformidade com o regimento geral.

1. DAS INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS E COORDENAÇÕES
1.1 Apresentam-se a seguir as Instituições de Ensino Supe-

rior (IES) Associadas responsáveis pela execução do PROFÁGUA 
e seus respectivos Coordenadores:

* UEA - Universidade do Estado do Amazonas
Coordenação: Prof.ª Dr.ª Maria da Gloria Gonçalves de Melo;
* UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Coordenação: Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Herms;
* UFBA - Universidade Federal da Bahia
Coordenação: Prof.ª Dr.ª Yvonilde Dantas Pinto Medeiros;
* UFCG - Universidade Federal de Campina Grande
Coordenação: Prof. Dr. Hugo Morais de Alcântara;
* UFES – Universidade Federal do Espírito Santo
Coordenação: Prof. Dr. Marco Aurélio Costa Caiado;
* UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
Coordenação: Prof.ª Dr.ª Alfredo Ribeiro Neto;
* UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Coordenação: Prof. Dr. Cristiano Poleto;
* UFRR - Universidade Federal de Roraima
Coordenação: Prof.ª Dr.ª Elizete Celestino Holanda;

pela Presidente do Instituto Vladimir Herzog em Cerimônia de 
Premiação a ser realizada no mês de maio de 2022.

3. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
As pesquisas apresentadas deverão se mostrar comprome-

tidas com um ou mais dos seguintes propósitos:
a) respeito à dignidade da vida em todas as suas mani-

festações, ampliando os direitos da comunidade do planeta de 
ser, existir e cumprir sua função nos processos em constante 
renovação da vida;

b) combate à desigualdade, à pobreza e à fome, em todas as 
suas formas e dimensões, para garantir a todos os seres huma-
nos a realização de seu potencial em dignidade e igualdade, em 
um ambiente saudável;

c) promoção de meios renovados de desenvolvimento 
tecnológico, econômico e produtivo que eliminem a exploração 
humana e priorizem a possibilidade de uma vida de plena 
realização pessoal e coletiva, em harmonia entre todos os 
entes vivos;

d) proteção ao planeta diante do risco de degradação, 
sobretudo por meio do consumo e da produção necessária sus-
tentáveis, uso racional e partilhado por todos que precisam dos 
seus recursos naturais e do comprometimento com a vida plena 
das gerações presentes e futuras;

e) estímulo ao espírito e às práticas de solidariedade local 
e global, concentrada nas necessidades dos mais vulneráveis e 
pautada pela responsabilidade compartilhada;

f) fortalecimento da cultura do respeito, do diálogo e da paz, 
estimulando sociedades justas e inclusivas, livres da intolerância 
e da violência.

4. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO
Está habilitado a se inscrever o candidato que:
a) finalizou a pesquisa alvo deste edital em 2021, entenden-

do-se aqui por finalização as pesquisas acadêmicas encerradas 
e aprovadas no ano anterior à premiação, de acordo com o 
subitem 1.1.1. do presente Edital;

b) realizou e defendeu a pesquisa no âmbito de programas 
de graduação (Iniciação Científica ou Monografia de Conclusão 
de Curso) ou de pós-graduação stricto sensu de instituições 
públicas de ensino e pesquisa sediadas no Estado de São Paulo 
(municipais, estaduais e federais);

c) finalizou a pesquisa na condição de estudante de gra-
duação ou de pós-graduação regularmente matriculado em 
instituições públicas de ensino e pesquisa sediadas no Estado 
de São Paulo (municipais, estaduais e federais);

d) enviar sua inscrição em ficha previamente disponibi-
lizada nos sites da Diretoria Executiva de Direitos Humanos 
da Unicamp e do Instituto Vladimir Herzog, através do link: 
http://www.direitoshumanos.unicamp.br/editais, acompanhada 
da documentação pertinente, a serem inseridas no formulário 
constante no link da inscrição.

4.1. As inscrições serão deferidas pela Comissão Orga-
nizadora, constituída de acordo com o artigo 6° da Delibera-
ção CONSU-A-061/2020, de 24/11/2020, disponível através 
do link: https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_
norma=25901. Em caso de indeferimento, caberá recurso, 
conforme item 8 do presente Edital.

5. FORMA DE INSCRIÇÃO
5.1. A inscrição será feita individualmente, a partir da apre-

sentação dos seguintes documentos:
a) formulário de inscrição disponibilizado no site da Dire-

toria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp e do Instituto 
Vladimir Herzog, através do link http://www.direitoshumanos.
unicamp.br/editais, contendo dados do candidato, da pesquisa 
(título, objetivos, relevância da pesquisa considerando as moti-
vações às quais está vinculada a premiação) e indicação da 
modalidade e categoria correspondentes;

b) cópia do trabalho defendido no caso de Monografia de 
Conclusão de Curso, Dissertação de Mestrado e Tese de Doutora-
do ou do Relatório Final, no caso de Iniciação Científica;

c) documento comprobatório de encerramento da pesquisa 
no ano de 2021, conforme define o item 1.1 deste edital, sendo 
considerados válidos para a inscrição os seguintes documentos: 
ata de defesa, para mestrado e doutorado; ata de defesa, certi-
ficado de conclusão ou parecer de aprovação de relatório final 
para monografia e iniciação científica.

5.1.1. O candidato deverá escolher, no momento da ins-
crição, a qual categoria sua pesquisa irá concorrer, de acordo 
com o item 1.2. Não será permitido ao candidato escolher mais 
de uma modalidade e/ou trocar a modalidade escolhida após 
efetuada a inscrição.

5.2. Cada proponente poderá inscrever apenas uma pes-
quisa.

5.3. Todas as cópias dos documentos devem ser enviadas 
em arquivo no formato PDF (Portable Document Format), atra-
vés do formulário disponível no link de inscrição http://www.
direitoshumanos.unicamp.br/editais.

5.3.1. O arquivo em PDF relativo à versão final da pesquisa 
pode ser encaminhado, alternativamente, por meio do link para 
o respectivo repositório institucional, conforme indicado em 
campo especialmente destinado a esse fim no formulário de 
inscrição.

5.4. Não serão aceitas inscrições de pesquisas feitas em 
coautoria

6. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Todas as pesquisas inscritas serão analisadas por uma 

Comissão Avaliadora, constituída de acordo com o artigo 6° 
da Deliberação CONSU-A-061/2020, de 24/11/2020, disponí-
vel através do link: https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.
php?id_norma=25901, composta por representantes de cada 
um dos órgãos ou categorias profissionais a seguir:

a) Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp;
b) Diretoria Executiva do Instituto Vladimir Herzog;
c) Pró-reitoria de Pesquisa da Unicamp;
d) Acadêmicos da área de ciências exatas, engenharia e 

tecnologia;
e) Acadêmicos da área de ciências biológicas e da saúde;
f) Acadêmicos da área de ciências humanas, sociais e 

econômicas;
g) Acadêmicos da área de artes, comunicação e linguagem;
h) Acadêmicos da área de educação;
i) Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana;
j) Comissão de Direitos Humanos da OAB.
6.2. No julgamento do mérito das pesquisas candidatas ao 

Prêmio, a comissão avaliadora deverá considerar o que estabele-
ce este Edital, sendo considerados os seguintes critérios:

a) Qualidade da pesquisa e resultados alcançados;
b) Comprometimento com os propósitos elencados no item 

3 deste Edital;
c) Potencial impacto da pesquisa.
7. DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS
7.1. Após análise da Comissão Organizadora, a Diretoria 

Executiva de Direitos Humanos publicará a lista das inscrições 
deferidas em seu endereço eletrônico (http://www.direitoshu-
manos.unicamp.br/editais).

Parágrafo único: será permitido recurso das decisões dentro 
do prazo de 24 horas a partir de sua publicação.

8. DOS RECURSOS
8.1. A interposição de Recurso prevista na etapa de habi-

litação deve ser feita exclusivamente por meio de mensagem 
eletrônica dirigida à Diretoria Executiva de Direitos Humanos e 
enviada ao e-mail: direitoshumanos@dedh.unicamp.br, com o 
título: PEDIDO DE RECURSO - HABILITAÇÃO – (NOME E SOBRE-
NOME DO (A) PROPONENTE) dentro dos respectivos prazos 
indicados no item 10, que trata do Cronograma.

8.1.1. Não caberá recurso quanto à ausência de documen-
tos no ato da inscrição, especificados no item 5.1.

8.2. A interposição de Recurso na etapa de divulgação do 
resultado deve ser feita exclusivamente por meio de mensagem 

ANEXO I
2022 CALENDÁRIO DA TRANSFERÊNCIA INTERNA
Dias 24 a 27.01 Inscrições online no formulário dis-

ponível neste link: https://forms.gle/kV6XmULphpnTVRMY6 .
Início: dia 24, às 10h e término, dia 27, às 16h.
Dia 01.02 Divulgação da relação completa dos candidatos 

que solicitaram inscrição, com as inscrições deferidas e indeferi-
das.

Dia 09.02 Prova escrita, sem consulta, com quatro ques-
tões, das 14h às 17h, no auditório do prédio do IRI.

Observações:
• O candidato deverá apresentar documento de identifica-

ção com foto;
• O candidato deverá chegar com 30 minutos de antecedência;
• Não será permitida a entrada em sala após o início da prova;
• Não será permitido o uso de telefone celular durante o exame;
• Utilizar caneta esferográfica azul ou preta.
• Uso obrigatório de máscara cobrindo nariz e boca para 

ingresso e durante a permanência no prédio do IRI.
• Permissão de alimentação somente fora da sala de aplica-

ção da prova, em local designado.
Dia 23.02 Divulgação das médias e da classificação dos 

candidatos, no site do IRI.
• Não serão fornecidas informações por telefone
Dia 24.02 Vistas de provas (opcional), das 10h às 11h30 e 

das 14h30 às 16h.
Interposição de recurso (opcional), das 10h às 11h30 e das 

14h30 às 16h.
Dia 28.02 Divulgação do resultado final e convocação para 

matrícula.
Observação:
• A data da matrícula será divulgada oportunamente
• Em caso de manifestação expressa de desistência, ou não 

comparecimento no dia e horários estabelecidos, será convoca-
do o próximo candidato habilitado.

ANEXO II
Referências Bibliográficas:
ACCIOLY, Hildebrando; CASELLA, Paulo Borba; e SILVA, 

Geraldo E. do Nascimento. Manual de Direito Internacional 
Público, 24ª edição – 2019

Capítulos:
1. Desenvolvimento Histórico
2. Fundamentos, Fontes e Codificações do Direito Interna-

cional Público
3. Estado como Sujeito de Direito Internacional
4. Organizações Internacionais
MANKIW, Gregory. (2001). Introdução à economia. Tradução 

da 2a edição norte americana.
Capítulos indicados de acordo com essa versão (para confe-

rir com edições mais novas)
1. Dez princípios de economia
2. Pensando como um economista
3. Interdependência e ganhos de comércio
4. As forças de mercado da oferta e demanda
5. Elasticidades e suas aplicações
6. Oferta, Demanda e políticas econômicas do governo
22. Quantificando a renda nacional
23. Calculando o custo de vida
NOGUEIRA, João Pontes. Teoria das Relações Internacionais. 

Correntes e Debates. Rio de Janeiro: Elsevier.
SARAIVA, José Flávio Sombra (org.). (2007). História das Rela-

ções Internacionais Contemporâneas, 2º edição. São Paulo: Saraiva.
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 REITORIA

 Edital DeDH nº 02/2021
PRÊMIO DE RECONHECIMENTO ACADÊMICO EM DIREI-

TOS HUMANOS UNICAMP-INSTITUTO VLADIMIR HERZOG 
2021

A Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp e o 
Instituto Vladimir Herzog, com o objetivo de fortalecer o com-
promisso entre a sociedade e a universidade no que se refere à 
defesa, direta ou indireta, dos direitos humanos das gerações do 
presente e do futuro, abrem inscrições para a seleção de propos-
tas para o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico em Direitos 
Humanos Unicamp-Instituto Vladimir Herzog, instituído através 
da Deliberação CONSU-A-061/2020, de 24/11/2020.

Considerando que a educação para os direitos humanos 
compreende os seguintes princípios estabelecidos no Plano 
Nacional de Educação para os Direitos Humanos, de 2006, e no 
III Plano Nacional de Direitos Humanos, de 2009:

a) importância da formação para a vida e para a convivên-
cia na atenção cotidiana à dignidade humana;

b) valorização da transversalidade de temas tratados de 
modo disciplinar e interdisciplinar;

c) responsabilidade das instituições de ensino superior com 
os processos de construção de uma sociedade mais justa;

d) compromisso com a construção de valores que visam a 
práxis transformadora da sociedade.

1. OBJETO
1.1. O Prêmio de Reconhecimento Acadêmico em Direitos 

Humanos Unicamp - Instituto Vladimir Herzog será concedido 
a pesquisas acadêmicas de graduação (Iniciação Científica ou 
Monografia de Conclusão de Curso) e de pós-graduação stricto 
sensu, encerradas e aprovadas de 01/01/2021 a 31/12/2021, 
realizadas em instituições públicas de ensino e pesquisa sedia-
das no Estado de São Paulo (municipais, estaduais e federais), 
que apresentem efetiva contribuição para a proteção e defesa 
do direito à vida, dignidade humana e justiça social e sejam 
exemplo de defesa da liberdade e responsabilidade científica 
para a melhoria da humanidade.

1.1.1. Serão consideradas pesquisas acadêmicas encerradas 
e aprovadas aquelas defendidas e aprovadas perante comissão 
examinadora no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, no caso 
de dissertação de mestrado, tese de doutorado ou monografia 
de conclusão de curso. No caso de pesquisas de iniciação cien-
tífica, serão consideradas pesquisas acadêmicas encerradas e 
aprovadas aquelas cujos relatórios finais tenham sido aprovados 
por agência de fomento ou órgão equivalente responsável insti-
tucionalmente entre 01/01/2021 a 31/12/2021.

1.2. Serão premiadas pesquisas nas seguintes categorias:
a) Ciências exatas, engenharia e tecnologia;
b) Ciências biológicas e da saúde;
c) Ciências humanas, sociais e econômicas;
d) Artes, comunicação e linguagem;
e) Educação.
1.3. Cada categoria dará lugar a um prêmio para cada uma 

das seguintes modalidades:
a) Pesquisa de Graduação;
b) Pesquisa de Mestrado;
c) Pesquisa de Doutorado.
1.3.1. A premiação em cada categoria e modalidade acima 

explicitada não é obrigatória, ocorrendo apenas se for verificado 
mérito nas propostas para que tal ocorra.

1.4. Também serão auferidos, a título de homenagem, três 
Prêmios destinados a pesquisadores, acadêmicos ou grupos de 
pesquisadores vinculados a instituições brasileiras de ensino e 
pesquisa que se destacaram em virtude da contribuição de suas 
pesquisas para os Direitos Humanos, podendo ser homenagem 
póstuma.

2. DA PREMIAÇÃO
2.1. Os responsáveis pelas pesquisas selecionadas rece-

berão o Diploma de Reconhecimento Acadêmico em Direitos 
Humanos Unicamp-Instituto Vladimir Herzog.

2.2. Os diplomas de concessão do Prêmio de Reconhe-
cimento Acadêmico em Direitos Humanos Unicamp-Instituto 
Vladimir Herzog serão entregues pelo Reitor da Unicamp e 
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completa e ordenada conforme o modelo completo do Currículo 
Lattes.

6.1.1 - A análise do currículo terá por base o formulário 
preenchido pelo candidato e disponibilizado no ANEXO 2 e 
documentos comprobatórios apresentados.

6.2. A análise do currículo considerará o histórico escolar da 
graduação, a experiência profissional, a experiência em pesquisa 
e extensão e a capacitação em cursos de especialização ou de 
extensão, dentro das áreas correlatas ao PROFÁGUA, seguindo-
-se a pontuação abaixo:

6.2.1. Histórico Escolar da Graduação (máximo 2,0 pontos):
A pontuação desse item será tomada através do Coeficiente 

de Rendimento Escolar, que deverá constar do Histórico Escolar, 
e de acordo com as seguintes faixas

* média igual ou superior a 8,6 = 2,0 pontos;
* média igual ou 7,6 e 8,5 = 1,5 pontos;
* média igual ou 6,6 e 7,5 = 1,0 pontos;
* média igual ou 5,0 e 6,5 = 0,5 pontos;
* média menor que 4,9 = 0,0 pontos.
6.2.2. Experiência Profissional nos últimos 10 anos (máximo 

5,0 pontos):
* tempo de atuação profissional, devidamente comprovado 

(0,1 por ano – Máximo 1,0 ponto);
* tempo de vínculo/participação em Comitês de Bacias 

Hidrográficas e/ou em Conselhos de Recursos Hídricos (0,25 por 
ano – máximo 2,0 pontos);

* tempo de atuação em áreas técnicas de Gestão e Regu-
lação de Recursos Hídricos (0,25 por ano – máximo 1,0 ponto);

* atuação em projetos técnicos aplicados em Gestão e 
Regulação de Recursos Hídricos (0,25 por projeto – máximo 
1,0 ponto).

6.2.3. Experiência em Pesquisa nos últimos 5 anos (máximo 
1,5 pontos):

* publicação de livros, capítulos de livro e de artigos em 
periódicos (0,25 cada máximo 1,0 ponto);

* publicação de trabalhos completos em eventos (0,25 cada 
– máximo 1,0 ponto);

* publicação de relatórios técnicos, mapas etc. (0,25 cada 
– máximo 1,0 ponto).

* comprovação de experiência profissional em atividades 
de extensão e/ou de assistência técnica (0,25 ponto por ano – 
máximo 1,5 pontos).

6.2.4. Experiência em Extensão e/ou capacitação em cursos 
de especialização ou participação de atividades de extensão, 
dias de campo ou assistência técnica nos últimos 5 anos (máxi-
mo 1,5 pontos):

* Com carga horária igual ou acima 360 horas = 1,5 pontos;
* Com carga horária entre 180 e 359 horas = 1,0 (máximo 

1 ponto);
* Com carga horária entre 40 e 179 horas = 0,5 (máximo 

1 ponto);
* Com carga horária entre 16 e 39 horas = 0,25 (máximo 

1 ponto).
6.3. Os itens do currículo supracitados (item 6.2) deverão 

ser comprovados por cópias digitais dos documentos inerentes, 
devendo sempre apresentar partes que constem o nome do 
candidato, conforme a seguinte descrição:

a) Histórico Escolar da Graduação:
* histórico escolar emitido pela Instituição de Ensino Supe-

rior outorgante do diploma de graduação.
b) Experiência Profissional:
* carteira profissional ou documento similar na área de 

formação superior;
certidão de tempo de vínculo a Comitê de Bacia Hidrográfi-

ca e/ou Conselho de Recursos Hídricos, emitida pelo respectivo 
CBH e/ou Conselho;

* certidão de tempo de atuação em áreas técnicas de Ges-
tão e Regulação de Recursos Hídricos emitida pelo respectivo 
órgão público, entidade civil ou usuário de recursos hídricos;

* atuação em projetos técnicos: certidão de atuação, assina-
da pelo responsável técnico pelo projeto.

c) Experiência em Pesquisa:
Publicação de livros, capítulos de livros e de artigos em 

periódicos:
* livros: capa do livro e contracapa com ficha catalográfica 

e ISBN (quando houver);
* capítulo de livro: capa do livro, contracapa com ficha 

catalográfica e ISBN (quando houver), índice, primeira e última 
páginas do capítulo;

* artigos: primeira e última páginas do artigo (o cabeçalho 
deverá conter o nome do periódico e ISSN, se houver).

* capa dos anais do evento e a página com a ficha cata-
lográfica dos Anais do Evento (ou face do CD-ROM ou capa 
do CD-ROM que contenha o ISBN visível), mais a primeira e a 
última páginas do trabalho publicado.

* cópia da publicação onde conste a equipe responsável.
d) Experiência em Extensão e/ou capacitação em cursos de 

especialização ou participação de atividades de extensão, dias 
de campo ou assistência técnica:

Comprovação de participação em atividades extensionistas:
* Certificado de participação emitido pela instituição de 

ensino para Projetos de Extensão referentes a:
1. Cursos de capacitações ministrados;
2. Minicursos ministrados;
3. Palestras ministradas;
4. Coordenação, organização ou participação em projetos 

e oficinas, ações e movimentos direcionados para as comuni-
dades referentes aos temas: saúde, educação, trabalho, meio 
ambiente, comunicação, direitos humanos e justiça, tecnologia 
de produção e cultura.

5. Participações em eventos (congressos, simpósios, seminá-
rios) de extensão universitária e ou de outra natureza;

6. Comprovante de participação em atividades de assistên-
cia técnica no meio rural;

7. Comprovante de participação em projetos de extensão 
(semelhantes aos de assistência técnica)

7. Comprovante de participação em atividades de acompa-
nhamento de ações desenvolvidas no meio rural para execução 
de atividades de extensão ou de assistência técnica;

7. DA APRESENTAÇÃO DO VÍDEO
7.1 O tempo da gravação do vídeo deve ter tempo de dura-

ção com no mínimo 5 minutos e máximo de 10 minutos. O candi-
dato que apresentar um vídeo fora deste intervalo de tempo será 
DESCLASSIFICADO pela comissão avaliadora da IES escolhida.

7.1.1 Ao concluir a gravação do vídeo, faça o upload no 
YouTube, no seu canal particular. O vídeo deve ser definido 
como NÃO LISTADO, nunca como privado ou público, caso não 
siga está determinação o candidato será DESCLASSIFICADO pela 
comissão avaliadora da IES escolhida.

7.1.1.1 Será disponibilizado no ANEXO 4, as instruções de 
como o candidato deve realizar o procedimento para upload 
do vídeo como NÃO LISTADO na plataforma YouTube, e não 
será aceito o envio de qualquer outro link fora o disposto nos 
itens 7.1 e 7.1.1, podendo a Secretaria Geral, utilizar o direito 
de INDEFERIR a inscrição e ou posteriormente a Comissão do 
Processo Seletivo, DESCLASSIFICAR, o candidato que não enviar 
o link, conforme definido no presente edital.

7.1.2 O link do vídeo carregado no YouTube como NÃO 
LISTADO, deverá ser copiado na capa do PROJETO DE PESQUISA, 
na linha abaixo do título do trabalho.

7.2 Durante a gravação do vídeo da prova de avaliação da 
defesa oral do projeto de pesquisa, o candidato pode usar fer-
ramentas para apresentação do Projeto, desde que, o avaliador 
consiga visualizar também o candidato, caso o candidato não 
seja visualizado em momento algum da gravação o vídeo não 
será considerado e o candidato será DESCLASSIFICADO.

7.2.1. No vídeo o candidato deverá se apresentar à comis-
são de avaliação da IES Associada, à qual está se candidatando 

4.2.5. Cédula do cadastro de pessoas físicas (CPF) ou da CNH;
4.2.6. Título de eleitor;
4.2.7. Certificado de reservista (para candidatos do sexo 

masculino, de acordo com o exigido pela lei);
4.2.8. Fotografia 3x4 recente e colorida;
4.2.9. Projeto de Pesquisa em Gestão e Regulação de 

Recursos Hídricos contendo em sua respectiva capa todas as 
informações incluindo o link do vídeo, conforme descrito no item 
5 deste edital, constante também no ANEXO 1;

4.2.10. Enviar o link do vídeo do YouTube conforme instrução 
disponibilizada no ANEXO 4, com a apresentação do Projeto de Pes-
quisa, de acordo com a especificação descrita no item 7 deste edital;

4.2.11. Carta de anuência e apoio emitida pela entidade, 
pública ou privada, com a qual o candidato tenha vínculo empre-
gatício permanente ou não, sendo dispensado da apresentação 
deste documento o candidato que não tenha vínculo emprega-
tício no ato da inscrição;

4.2.12. Formulário de pontuação de análise curricular, 
segundo os critérios estabelecidos no item 6 do presente edital e 
disponível no ANEXO 2 na página digital do PROFÁGUA/UNESP;

4.2.13. Comprovante do pagamento da taxa de inscrição 
no valor de R$ 76,00 (setenta e seis reais), por meio de depósito 
em conta corrente, transferência bancária em nome de: UNESP 
ILHA SOLTEIRA FE - CNPJ - 48031918/0015-20 - Banco do Brasil 
Banco 001 - Agência 2833-9 c/c 107.538-1 ou recebimento Via 
Pix Chave - CNPJ 48.031.918/0015-20;

4.3. Não haverá qualquer tipo de isenção ou devolução do 
valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado pelo 
candidato.

4.3.1. Pagamentos agendados e/ou efetuados fora do perío-
do de inscrição, conforme disposto no item 10, não serão aceitos 
e a inscrição NÃO SERÁ HOMOLOGADA.

4.4. O candidato que não possuir diploma ou documento 
equivalente de curso de nível superior poderá se inscrever con-
dicionalmente, desde que apresente em substituição ao diploma 
o documento da instituição de nível superior atestando que 
poderá concluí-lo antes da data fixada para a matrícula, ocasião 
na qual deverá apresentar o diploma de conclusão de graduação 
(original e cópia).

4.5. A documentação exigida no item 4.2 deverá ser enviada 
no e-mail abaixo relacionados, de acordo com a IES escolhida 
para o pleito da vaga na inscrição, ressaltando que estes 
endereços são utilizados APENAS para o envio dos documentos 
no âmbito deste Edital e caso falte alguma documentação a 
inscrição NÃO SERÁ HOMOLOGADA:

* UEA Manaus: profaguauea@gmail.com
* UEA Parintins: profaguaparintins@gmail.com
* UERJ: profaguauerj@gmail.com
* UFBA: profaguaufba@gmail.com
* UFCG: profaguaufcg@gmail.com
* UFES: profaguaufes@gmail.com
* UFPE: ufpeprofagua@gmail.com
* UFRGS: profaguaufrgs@gmail.com
* UFRR: profaguaufrr@gmail.com
* UNB: profaguaunb@gmail.com
* UNEMAT: unematprofagua@gmail.com
* UNESP Ilha Solteira: profaguaunesp@gmail.com
* UNESP São Paulo: profaguaunesp.sp@gmail.com
* UNIFEI: profaguaunifei@gmail.com
* UNIR: profaguaunir@gmail.com
* UTFPR: profaguautfpr@gmail.com
4.6. As inscrições deferidas serão publicadas no endereço 

https://www.feis.unesp.br/#!/pos-graduacao/profagua/processo-
-seletivo5930/2022/ na data especificada no calendário (item 
10), até as 23:59 (horário de Brasília).

4.7. As informações prestadas na inscrição são de inteira 
responsabilidade do candidato, ficando a Secretaria Geral e a 
Comissão do Processo Seletivo, ou posteriormente o Colegiado 
do ProfÁgua da IES Associada, no direito de excluir do processo 
seletivo àquele candidato que apresentar dados ilegíveis, incom-
preensíveis, indecifráveis, incorretos, incompletos, rasurados, ou 
vídeo que não atenda aos critérios, bem como se constatado 
posteriormente que os dados e/ou informações fornecidas sejam 
inverídicas ou falsas.

4.7.1. Não serão aceitos documentos enviados por outros 
meios de comunicação, se não o que foi disposto no edital, item 4.5.

4.7.2. Não serão aceitos documentos e vídeos enviados fora 
do período de inscrição e horário, conforme disposto no item 10 
e a inscrição NÃO SERÁ HOMOLOGADA.

4.8 A Secretaria Geral e a Comissão do Processo Seletivo, 
não se responsabilizam por solicitação de inscrição não rece-
bida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 
bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados.

5. DA PROPOSTA DE PROJETO DE PESQUISA EM GESTÃO E 
REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

5.1. O candidato ao processo seletivo deverá submeter uma 
Proposta de Projeto de Pesquisa em Gestão e Regulação de 
Recursos Hídricos, para efeito de avaliação técnica no processo 
seletivo.

5.1.1. O candidato que obtiver no Projeto de Pesquisa (PPQ) 
nota inferior a 5,0 (cinco virgula zero) será eliminado automati-
camente do processo seletivo regido por este Edital.

5.2. A Proposta de Projeto de Pesquisa apresentada pelo 
candidato deverá estar enquadrado em uma ou mais Linhas de 
Pesquisa do PROFÁGUA (descrição das áreas de concentração 
e respectivas linhas de pesquisas se encontra disponível em: 
http://www.feis.unesp.br/pos-graduacao/profagua/programa/
areas-de-concentracao-e-linhas-de-pesquisa/

5.2.1. Com relação às vagas ofertadas pelas IES Associadas 
indicadas abaixo, a Proposta de Projeto de Pesquisa apresentada 
pelo candidato deverá estar inserida dentro de um dos temas 
ofertados pelo professor orientador, se indicado, e enquadrado 
das Áreas de Concentração e em uma ou mais linhas de pesqui-
sa das respectivas Áreas do ProfÁgua.

As vagas por orientador e temas ofertados estão disponíveis 
no endereço de cada instituição abaixo:

UFES: https://profagua.ufes.br/conteudo/processo-seletivo-
-turma-2022#overlay context=conteudo/processo-seletivo-
-turma-2022

UNIFEI: https://prppg.unifei.edu.br/ppgprofagua/corpo-
-docente/

UERJ: www.profagua.uerj.br, no menu “Processos Seleti-
vos”, ano 2022

UNEMAT: http://portal.unemat.br/?pg=site&i=profagua&m
=seletivos

5.2.1.1 Fica assim determinado que caberá apenas e 
diretamente às Instituições de Ensino Superior, citadas no item 
5.2.1, executar a inserção das informações e especificações em 
sua página institucional, sob sua total responsabilidade jurídica.

5.3. A Proposta de Projeto de Pesquisa do candidato deverá 
ser preparado seguindo as regras apresentadas no ANEXO 1 
do presente edital, disponível no endereço digital PROFÁGUA/
UNESP: https://www.feis.unesp.br/#!/pos-graduacao/profagua/
processo-seletivo5930/2022/

5.4. Qualquer Proposta de Projeto de Pesquisa apresentado 
pelo candidato que não atenda aos itens 5.2, 5.2.1 e 5.3 recebe-
rá nota ZERO na Proposta de Projeto de Pesquisa (PPQ).

5.5. O Projeto de Pesquisa dos candidatos aprovados neste 
Edital não serão, necessariamente, objetos do Trabalho de Conclu-
são de Curso (TCC) dos mesmos. A definição do TCC seguirá cri-
térios e diretrizes estabelecidas pelo PROFÁGUA, respeitando-se 
as especificidades e a autonomia de cada Instituição Associada.

6. DO CURRÍCULO DOCUMENTADO
6.1. Serão avaliados apenas, os currículos no formato da 

Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) disponível em http://lattes.cnpq.
br/web/plataforma-lattes e que apresentarem a documentação 

Candidatos COM DEFICIÊNCIA 01
3.7.1 A quantidade de vagas reservadas para as ações 

afirmativas, que não forem utilizadas por candidatos serão 
transferidas para a ampla concorrência.

O candidato negro (preto e pardo), indígena ou pessoas 
com deficiência aprovado dentro dos limites de ampla concor-
rência não serão computados para efeitos de vagas reservadas.

3.7.2 Consideram-se negros (incluindo pretos e pardos) os 
candidatos que se autodeclararem como tal, em documento 
de autodeclaração preenchido no ato da inscrição no processo 
seletivo, conforme os quesitos cor, raça e etnia utilizados pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
O formulário de autodeclaração da UNIR para (pretos e pardos; 
indígenas e pessoas com deficiência) estará disponível na 
página da internet no endereço: https://www.feis.unesp.br/#!/
pos-graduacao/profagua/processo-seletivo5930/2022/

3.7.3 No caso de candidatos indígenas é necessário que o 
candidato apresente a cópia do registro administrativo de nasci-
mento e óbito de índios (RANI) ou declaração de pertencimento 
emitida pelo grupo indígena, assinada por liderança local.

3.7.4 A Pessoa com Deficiência – PcD (C1), deverá apresen-
tar o laudo médico emitido nos últimos doze meses, atestando 
o tipo, grau ou nível da deficiência, identificando o código cor-
respondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10).

3.7.5 É de inteira responsabilidade do candidato (a) a 
comprovação do direito a cota, como especificado pelos itens 
de 3.7.1 a 3.7.4.

3.8 Quanto à exigência legal de reserva de vagas na Uni-
versidade do Estado do Amazonas – UEA, seguirá o previsto na 
Lei Estadual nº 241/2015, e o princípio da inserção social de 
índios e negros na Pós-Graduação, fica a distribuição de vagas, 
conforme a tabela abaixo:
MODALIADE VAGAS
Ampla Concorrência 20
Candidatos com deficiência (PcD), sendo, uma vaga para Manaus 
e uma vaga para Parintins 2
Candidatos autodeclarados negros, 1 vaga para Manaus 1
Candidatos autodeclarados indígenas, 1 vaga para Parintins 1

3.8.1 Na hipótese de não preenchimento das vagas desti-
nadas ao Sistema de Cotas, e definidas no item 3.2 deste Edital, 
as vagas remanescentes serão revertidas para a Modalidade 
“Ampla Concorrência”.

a) O candidato com deficiência (PcD), além de atender as 
exigências anteriormente descritas nesse Edital, deverá apre-
sentar, no ato da inscrição, laudo emitido por especialista que 
descreva com precisão a natureza, tipo e grau da deficiência, 
bem como a compatibilidade da deficiência com a realização 
integral do processo seletivo e do curso pretendido, assim como 
as condições necessárias para a realização das provas.

b) O candidato, ao apresentar a documentação requerida, se 
responsabiliza pela veracidade de todas as informações prestadas.

3.8.2. Os candidatos optantes pela reserva de vaga nas 
modalidades descritas no item 3.8 deverão em adição aos 
documentos solicitados no edital, encaminhar obrigatoriamente, 
junto com a documentação solicitada, o formulário de autode-
claração da UEA para (pretos, indígenas e pessoas com defici-
ência) disponível na página da internet no endereço: https://pos.
uea.edu.br/profagua/categoria.php?area=PSL

3.9 Será publicada lista de classificação dos candidatos 
aprovados para cada Instituição Associada na data prevista no 
calendário até as 23:59 (horário de Brasília).

3.10 O preenchimento das vagas em cada Instituição 
Associada ocorrerá de acordo com a ordem decrescente de 
classificação dos candidatos.

3.10.1 Para as vagas ofertadas pela Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro serão consideradas as seguintes etapas de 
classificação:

a) Classificação dos candidatos optantes pelo Sistema de 
Cotas;

b) Alocação dos candidatos cotistas nas vagas ofertadas 
e definidas no item 3.5.1 deste Edital, a oferta de vagas por 
orientador definido no item 3.4.1 deste Edital, e seguindo a 
ordem de classificação;

c) Alocação dos candidatos na modalidade “Ampla Con-
corrência” nas vagas ofertadas e definidas no item 3.5.1 deste 
Edital, a oferta de vagas por orientador definido no item 3.4.1 
deste Edital, e seguindo a ordem de classificação.

3.10.2 No caso de ocorrer sobra de vagas após o processo 
classificatório estabelecido pelo presente edital, em função de 
falta de candidatos inscritos para as vagas propostas por orien-
tador, ou por eliminação dos candidatos inscritos para a vaga 
proposta por orientador, a coordenação da IES associada UERJ, 
providenciará um novo chamamento, a ser disponibilizado no 
endereço www.profagua.uerj.br no menu “Processos Seletivos”, 
ano 2022, para a manifestação pública de interesse, dos candi-
datos já aprovados no processo e não classificados, de forma a 
promover o preenchimento das vagas remanescentes.

3.11 As vagas que não forem preenchidas na IES Associada 
da UEA de Parintins, serão transferidas automaticamente para o 
campus de Manaus da mesma Instituição, e vice-versa.

3.12 As vagas que não forem preenchidas pela IES Asso-
ciada da UNESP do Campus de Ilha Solteira, serão transferidas 
automaticamente para a UNESP de São Paulo – SP, e vice-versa.

3.13 Os candidatos classificados e não convocados para a 
matrícula comporão lista de espera, organizada de acordo com 
a classificação por ordem decrescente de pontuação final, em 
cada IES Associada, para no caso de desistência ou desabilita-
ção de algum candidato convocado para matrícula, possa ser 
convocado o próximo candidato da lista de espera da respectiva 
Instituição Associada que apresentou a vacância.

3.14 A lista de espera terá validade até 30 (trinta) dias após 
o início das aulas do ano letivo / PROFÁGUA de 2022.

4. DAS INSCRIÇÕES E DAS ETAPAS DE SELEÇÃO
4.1. A inscrição “online”, deverá ser feita na página digital 

do PROFÁGUA/UNESP por meio do link, https://www.feis.unesp.
br/#!/pos-graduacao/profagua/processo-seletivo5930/2022/

4.2. A seguinte documentação, em arquivos digitais no 
formato PDF legível e o projeto de pesquisa contendo em sua 
respectiva capa todas as informações incluindo o link do vídeo, 
será obrigatório para o deferimento da inscrição.

4.2.1. Currículo documentado no formato da Plataforma 
Lattes, não será aceito outro modelo e caso ocorra, a inscrição 
NÃO SERÁ HOMOLOGADA;

4.2.2. Cópia do diploma de conclusão de graduação (frente 
e verso), devidamente registrado e reconhecido pelos órgãos 
oficiais de ensino;

4.2.2.1 Candidatos cujos diplomas ainda não tiverem sido 
expedidos pela Instituição de Ensino Superior (IES) no ato da ins-
crição, poderão anexar uma declaração da IES com as datas de 
conclusão do curso ou colação de grau do curso de graduação;

4.2.2.2 Candidatos com diplomas emitidos por Instituições 
de Ensino Superior no exterior:

a) Candidatos estrangeiros deverão apresentar original e 
cópia do diploma de graduação plena e histórico escolar com-
pleto com tradução feita por tradutor público juramentado no 
Brasil – dispensa-se tradução para os idiomas inglês, francês ou 
espanhol; e original e cópia do passaporte válido com visto de 
entrada no Brasil, se cabível;

b) Candidatos brasileiros com diploma de graduação plena 
emitido no exterior deverão apresentar original e cópia do 
diploma de graduação plena e histórico escolar completo com 
tradução feita por tradutor público juramentado no Brasil – dis-
pensa-se tradução para os idiomas inglês, francês ou espanhol.

4.2.3. Cópia do histórico escolar da graduação (contendo 
todas as páginas), devidamente registrado e reconhecido pelos 
órgãos oficiais de ensino;

4.2.4. Cédula de identidade ou da CNH;
4.2.4.1 Candidatos estrangeiros deverão apresentar cópia 

do passaporte válido com visto de entrada no Brasil.

dual, que deverá levar em consideração o nível socioeconômico 
do candidato e disciplinar como se fará a prova dessa condição, 
valendo-se, para tanto, dos indicadores socioeconômicos utiliza-
dos por órgãos públicos oficiais;

e) pessoa com deficiência: aquela que atender às determi-
nações estabelecidas na Lei Federal nº 7.853/1989 e Decretos 
Federais nº 3.298/1999 e nº 5.296/2004;

f) filhos de policiais civis e militares, de bombeiros militares e 
de inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos 
ou incapacitados em razão do serviço: aqueles que apresentarem 
a certidão de óbito juntamente com a decisão administrativa que 
reconheceu a morte em razão do serviço ou a decisão.

3.5.3 O candidato às cotas reservadas para estudantes 
negros e indígenas, em caso de declaração falsa, estará sujeito 
às sanções penais previstas no Decreto-lei nº 2.848/1940, 
Código Penal (artigos 171 e 299), administrativas (nulidade da 
matrícula, dentre outros) e civis (reparação ao erário), além das 
sanções previstas nas normas internas da UERJ.

3.5.4 Caso o candidato deseje concorrer pelo Sistema de 
Cotas estabelecido na Lei Estadual nº 6.914/2014 e nº 6.959/2015, 
o candidato deverá adotar os seguintes procedimentos:

a) Optar por um único grupo de cotas em formulário próprio 
de opção de cotas;

b) preencher, de acordo com as instruções específicas do 
Manual do Sistema de Cotas:

b.1) O Formulário de Informações Socioeconômicas;
b.2) O Formulário de Opção de Cotas;
O Manual de Cotas, bem como os formulários necessá-

rios estão disponíveis no site www.profagua.uerj.br, no menu 
“Processos Seletivos”, ano 2022, e a conferência e avaliação 
da documentação serão realizadas pelas comissões de Análise 
de Cotas UERJ.

3.5.5 Os candidatos optantes pelo Sistema de Cotas estabe-
lecido na Lei Estadual nº 6.914/2014 e nº 6.959/2015, deverão 
em adição aos documentos solicitados neste Edital, encaminhar, 
obrigatoriamente, toda a documentação exigida no Manual de 
Cotas. A Falta de qualquer documento decorrerá da não habi-
litação de inscrição no processo seletivo previsto neste Edital.

3.5.6 Na hipótese de não preenchimento das vagas destina-
das ao Sistema de Cotas, e definidas no item 3.5.1 deste Edital, 
as vagas remanescentes serão revertidas para a Modalidade 
“Ampla Concorrência”, de acordo com o estabelecido pela Lei 
Estadual nº 6.914/2014 e nº 6.959/2015.

3.5.7 A Comissão de Análise Socioeconômica da Pós Gradua-
ção Stricto Sensu é composta por Assistentes Sociais para verificar 
se os candidatos optantes pelo Sistema de Reserva de Vagas por 
Cotas a Pós Graduação Stricto Sensu se enquadram na condição 
de carência nos termos da lei, observados os requisitos previstos. 
A análise abrange a conferência de formulário socioeconômico 
com a documentação que o acompanha conforme explicitado no 
Manual de Cotas, verificação se a renda per capita se ajusta ao 
patamar de carência definido em lei, e se necessário, entrevista 
individual com candidato respeitando o sigilo profissional.

3.5.8 A Comissão de Análise de Opção de Cotas da Pós 
Graduação Stricto Sensu é composta por Pedagogos, Médicos, 
Advogados e Técnico-administrativos; terá como razão verificar 
se os candidatos optantes pelo sistema de reserva de vagas 
para as cotas de negro, indígena, estudantes oriundos de rede 
pública de ensino ou de rede particular beneficiário de bolsa 
de estudo de Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, do 
Programa Universidade para Todos - PROUNI ou qualquer outro 
tipo de incentivo do governo, portadores de deficiência ou filhos 
de policiais civis e militares, de bombeiros militares e inspetores 
de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapa-
citados em razão do serviço, atendem às exigências legais e aos 
requisitos previstos.

3.5.9 O candidato que não concordar com o indeferimento, 
proferido pelas Comissões de Análise de Cotas da UERJ, poderá 
solicitar recurso, e nesta etapa o candidato poderá anexar docu-
mentos complementares, no prazo, local e horário estabelecidos 
no calendário para o sistema de cotas da UERJ disponível em 
www.profagua.uerj.br, no menu “Processos Seletivos”, ano 
2022. Não caberá recurso, caso o candidato não tenha encami-
nhado documentação comprobatória alguma. Os recursos enca-
minhados serão analisados e o indeferimento poderá ser man-
tido ou alterado, não havendo possibilidade de novo recurso.

3.6. Quanto a exigência legal de reserva de vagas na 
Universidade Federal da Bahia –UFBA, previstas na RESOLU-
ÇÃO Nº 01/2017 daquela Instituição de Ensino Superior, ficam 
estabelecidas as seguintes divisões das vagas previstas no item 
3.2 do presente Edital:
MODALIDADE VAGAS
Ampla concorrência 11
Candidatos autodeclarados NEGROS (pretos e pardos) 5
Candidatos autodeclarados INDÍGENAS 1
Candidatos autodeclarados QUILOMBOLAS 1
Candidatos COM DEFICIÊNCIA 1
Candidatos PESSOAS TRANS (transexuais, transgêneros e travestis) 1

3.6.1 Na hipótese de não haver candidatos optantes da 
modalidade “NEGROS” aprovados em número suficiente para 
ocupar as vagas estabelecidas no item 3.6, as vagas remanes-
centes serão revertidas para a categoria “Ampla Concorrência”.

3.6.2 As vagas não preenchidas nas modalidades “Indí-
genas”, “Quilombolas”, “Com Deficiência” e “Pessoas Trans” 
não poderão ser convertidas para as modalidades de “Ampla 
Concorrência” ou “Negros”.

3.6.3 Os candidatos optantes pela reserva de vaga nas 
modalidades descritas no item 3.6, deverão em adição aos 
documentos solicitados no edital, encaminhar obrigatoriamente, 
junto com a documentação solicitada, o formulário de autode-
claração da UFBA para (pretos e pardos; indígenas, quilombolas, 
pessoas com deficiência e pessoas trans) disponível na página 
da internet no endereço:

https://www.feis.unesp.br/#!/pos-graduacao/profagua/
processo-seletivo5930/2022/

3.6.4 Os candidatos optantes pela reserva de vaga nas 
modalidades descritas no item 3.6, deverão em adição aos 
documentos solicitados no edital e no item 3.6.3, encaminhar 
obrigatoriamente, junto com a documentação solicitada, os 
seguintes documentos de acordo com a modalidade escolhida:

a) na modalidade de reserva de vagas para INDÍGENAS é 
preciso que seja apresentada cópia do registro administrativo 
de nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de perten-
cimento emitida pelo grupo indígena, reconhecido pela FUNAI, 
assinada por liderança local;

b) na modalidade de reserva de vagas para QUILOMBOLA é 
preciso que seja apresentada declaração de pertencimento assi-
nada por liderança local ou documento da Fundação Palmares 
reconhecendo a comunidade como remanescente de quilombo;

c) na modalidade de reserva de vagas para PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA é preciso que seja apresentado laudo médico, ates-
tando a condição característica desta modalidade e devidamen-
te ratificado pelo Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades 
Educativas Especiais – NAPE, ligado à Pró-reitora de Ações 
Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE) da Universidade 
Federal da Bahia - UFBA.

3.6.5 Os candidatos que deixarem de atender as exigências 
de documentação contidas nos itens 3.6.3 e 3.6.4, terão as suas 
inscrições no processo seletivo NÃO HOMOLOGADAS.

3.7. Quanto a exigência legal políticas afirmativas, para este 
Edital, ficam reservadas 20% das vagas, conforme a Resolução 
no 561/CONSEA, de 19 de dezembro de 2018 da Fundação 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR), sendo estabelecidas 
as seguintes divisões das vagas previstas no item 3.2 do pre-
sente Edital:
MODALIDADE VAGAS
Ampla concorrência 14
Candidatos autodeclarados NEGROS (preta e parda) 02
Candidatos autodeclarados INDÍGENAS 01

VERA
Realce

VERA
Realce

VERA
Realce

VERA
Realce
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5. Dados bancários para pagamento da taxa de inscrição:
Banco do Brasil
Agência 6698 2
Conta Corrente 500084 X
CNPJ: 48.031.918.0005/58
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
6. Os casos omissos serão submetidos, conforme o grau de 

competência, ao Conselho do Programa e/ou Congregação da 
Unidade Universitária.

ANEXO I
Vagas discente/orientador
As vagas discente/orientador serão distribuídas de acordo 

com a tabela abaixo:
DOCENTES VAGAS
 Mestrado Doutorado
Dra. Ana Julia Fernandes 0 1
Dra. Carolina Pacheco Bertozzi 2 0
Dra. Cristiane Angélica Ottoni 2 0
Dr. Davis Gruber Sansolo 1 1
Dra. Debora Martins de Freitas  1 1
Dr. Denis Moledo de Souza Abessa 2 0
Dr. Domingos Garrone Neto 1 1
Dr. Edison Barbieri 2 0
Dr. Fabio Stucchi Vannucchi 1 1
Dr. Francisco Sekiguchi de Carvalho e Buchmann 2 0
Dr. Gustavo Maruyama Mori 1 1
Dr. Leandro Mantovani de Castro 1 1
Dr. Luiz Felipe Domingues Passero 1 1
Dr. Marcelo Antonio Amaro Pinheiro 2 0
Dr. Marcos Antonio de Oliveira 0 2
Dr. Marcos Hikari Toyama 2 0
Dr. Marcos Ricardo Bornschein 1 1
Dra. Marília Cunha Lignon 2 0
Dr. Mario Manoel Rollo Jr. 2 0
Dra. Milene Fornari 1 1
Dr. Milton Costa Lima Neto 1 1
Dr. Odair José Garcia de Almeida 2 0
Dr. Otto Bismarck Fazzano Gadig 1 1
Dr. Rafael Mendonça Duarte 2 0
Dra. Renata de Britto Mari 0 2
Dr. Roberto Fioravanti Carelli Fontes 1 1
Subtotal 34 17
TOTAL 51

ANEXO II
Pontuação para Análise de Currículo
a) Título (máx. 2,0 pontos)

Descrição Pontos
Título adquirido 2,00
Defesa marcada 1,00
Sem título e/ou sem defesa marcada 0,00
Especialização 0,50

b) Produção Científica/Tecnológica (publicados ou com 
aceite nos últimos 7 anos) (máx. 3,0 pontos)
Descrição  Pontos

Classificação CAPES (Biodiversidade)
Qualis A1/A2 5,00

Classificação CAPES (Biodiversidade)
Qualis B1/B2 4,00

Classificação CAPES (Biodiversidade)
Qualis B3 a B5 2,00

Classificação CAPES (Biodiversidade)
Qualis Outras 1,00
Revista não indexada  0,50
Capítulo de livro 2,00
Livro (ISBN) 5,00
Patente licenciada 4,00
Patente depositada 2,00
c) Experiência Profissional (máx. 2,0 pontos)
Descrição  Pontos
Magistério 0,50 / semestre
Atividades Técnicas 0,50 / semestre
Outras atividades pertinentes à Área 0,25

d) Atividades Acadêmico-Científicas (máx. 3,0 pontos)
Descrição  Pontos
Iniciação científica com bolsa 1,00
Iniciação científica sem bolsa 0,50
Atividades de extensão com bolsa 0,50
Cursos de aperfeiçoamento ou Mini-cursos 0,25
Estágio no exterior 1,00
Apresentação de resumo em Congresso 0,25

ANEXO III
Cronograma do Processo Seletivo 2022
Inscrições: 03 de janeiro a 04 de fevereiro
Divulgação de Inscritos: 11 de fevereiro
Resultado Final: 23 de fevereiro
Recurso – Resultado Final: 24 e 25 de fevereiro
Matrícula: 02 a 09 de março
ANEXO IV
INSTRUÇÃO NORMATIVA 09/2019 - CLP
Dispõe sobre as instruções relativas à Proficiência em 

Língua Estrangeira do Programa de Pós-Graduação “Stricto 
sensu”, Cursos de Mestrado Acadêmico e Doutorado em Bio-
diversidade de Ambientes Costeiros (PPG-BAC) do Câmpus do 
Litoral Paulista (CLP).

O Conselho do Programa de Pós-Graduação em Biodiversi-
dade de Ambientes Costeiros (PPG-BAC), do Instituto de Bioci-
ências do Câmpus do Litoral Paulista, no uso de suas atribuições 
legais, deliberou:

DA PROFICIÊNCIA EM IDIOMAS
Artigo 1º - As provas de proficiência em inglês e/ou em 

Língua Portuguesa (para o caso de alunos estrangeiros) serão 
aplicadas e avaliadas por docentes do IB-CLP designados pelo 
Conselho do Programa.

§1º -  O exame deverá ser realizado por ingressantes no 
Mestrado e Doutorado Direto

§2º -  A prova de proficiência em inglês e/ou em Língua Por-
tuguesa serão de caráter eliminatório e realizadas juntamente 
com o exame de seleção de ingresso no Programa, constando 
de interpretação de texto, devendo obter nota igual ou superior 
a 5,0 para sua aprovação.

§3º -  Os ingressantes no Doutorado (Fluxo Contínuo) que 
não tenham realizado exame de proficiência durante a seleção 
para o Mestrado, também deverão realizar o exame aplicado 
pelo PPG-BAC.

Artigo 2º - Estarão isentos da realização da prova de profi-
ciência, no ato da inscrição no Processo Seletivo, os candidatos 
que comprovarem:

I. Residência por período mínimo de 6 (seis) meses em país 
cuja língua oficial seja a exigida da prova de proficiência;

II. Proficiência obtida no Mestrado, em programa reconheci-
do pela CAPES, realizado até 4 (quatro) anos antes da inscrição, 
comprovado através de Histórico Escolar de Mestrado;

III. Alunos estrangeiros que apresentarem aprovação em 
prova de língua portuguesa aplicada pela Embaixada Brasileira;

IV. Comprovante de proficiência em Inglês, não superior 
a 1 ano de realização do exame, com aproveitamento igual 
ou superior ao especificado em um dos seguintes exames e 
respectivas instituições:

a) PRE-TOEFL (PRE - Test of English as a Foreign Language) 
com pontuação igual ou superior a 389 pontos;

b) ITP-TOEFL (International Testing Program - Test of English as 
a Foreign Language) com pontuação igual ou superior a 527 pontos;

c) TOEFL-iBT (Test of English as a Foreign Language – inter-
netBased Test) com pontuação igual ou superior a 78 pontos;

d) IELTS (International English Language Testing System) 
com pontuação igual ou superior a 6 pontos;

e) TOEIC (Test of English for International Communication) 
com pontuação igual ou superior a 600 pontos

4. Processos Ecossistêmicos e Gestão de Ecossistemas Aquáticos.
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
1. Podem inscrever-se no PPG-BAC candidatos:
a. Graduados: deverão possuir, à época da matrícula, 

diploma ou atestado de conclusão de Curso Superior na Área de 
Ciências Biológicas ou Áreas afins.

b. Com o curso de graduação em andamento: mediante 
análise e aprovação do Conselho do Programa, desde que aten-
dam, cumulativamente, aos seguintes critérios:

i. Ser ou ter sido bolsista de Iniciação Científica por pelo 
menos um ano;

ii. Possuir histórico escolar de graduação sem reprovações;
iii. Ser autor ou coautor de publicações científicas.
2. No ato da inscrição, o candidato deverá indicar a qual 

curso do PPG-BAC se candidatará (Mestrado ou Doutorado).
a. É vedada a inscrição concomitante para os dois cursos, 

bem como posterior mudança na opção indicada.
INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão realizadas via internet no período de 

03/01/2022 a 04/02/2022.
O candidato deverá preencher completamente o formulário 

de inscrição e anexar os documentos solicitados no sistema 
através do link https://sistemas.unesp.br/posgraduacao/publico/
inscricao.principal.action?unidade=30&tipo=REGULAR

2. A taxa de inscrição de R$76,00 deverá ser paga por meio 
de transferência ou depósito bancário identificado.

3. O deferimento da inscrição estará condicionado ao enca-
minhamento dos documentos relacionados neste edital.

4. O candidato que não realizar o upload dos documentos 
exigidos dentro do prazo estabelecido será eliminado do pro-
cesso seletivo.

5. A Seção Técnica de Pós-graduação não aceitará documen-
tos de inscrição entregues após o período informado neste edital.

6. O IB/CLP não devolverá, em qualquer hipótese, o valor 
pago da taxa de inscrição.

DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO
1. Todos os candidatos deverão anexar no sistema de inscri-

ção, os seguintes documentos:
a. Comprovante de Pagamento da Taxa de Inscrição;
b. Carta de Aceite com assinatura original de um orientador 

credenciado no PPG-BAC;
c. Curriculum Lattes documentado, devendo o candidato 

correlacionar numericamente o Lattes com os respectivos 
comprovantes e anexá-los (documentos ilegíveis não serão 
analisados pela Comissão Examinadora);

d. Histórico Escolar de seu mais alto grau de titulação 
(Graduação ou Mestrado).

e. Comprovação de Proficiência em Inglês, se for o caso (ver 
Instrução Normativa 09/2019 - Anexo V).

2. A relação de inscritos será divulgada no site do IB/CLP 
até 11/02/2022.

EXAME DE SELEÇÃO
1. Excepcionalmente, devido à pandemia da Covid-19, o 

Exame de Seleção será realizado com base na análise de currículo.
2. A pontuação do Curriculum Lattes será de acordo com o 

Anexo II deste edital.
3. A classificação final será separada por curso (Mestrado/

Doutorado).
a. Em casos de empate na classificação final, prevalecerão 

os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
i. Maior quantidade de publicação de artigo em revista com 

Qualis B2 ou maior como primeiro autor;
ii. Maior quantidade de publicação de artigo em revista de 

maior Qualis;
iii. Maior número de participação em eventos científicos na 

área de Biodiversidade com apresentação de trabalho;
iv. Maior participação em eventos da área de Biodiversidade 

entre 2019 e 2021;
v. Maior número de cursos da área de Biodiversidade 

efetuados.
4. O resultado da classificação final será publicado no site 

do IB/CLP até 23/02/2022.
5. Caberá recurso ao Conselho do PPG-BAC, desde que pro-

tocolado na Unidade, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados 
da divulgação do resultado final do exame.

MATRÍCULA
1. Poderá realizar a matrícula o candidato aprovado no 

processo seletivo para o curso de sua opção, dentro do limite 
de vagas oferecidas no Programa pelo orientador ao qual se 
candidatou, respeitando-se a ordem de classificação.

2. A matrícula presencial será realizada de 02 a 09/03/2022.
3. Para a matrícula, o candidato deverá obrigatoriamente 

apresentar duas cópias, acompanhadas dos originais, dos docu-
mentos a seguir:

a. Certidão de Nascimento ou Casamento;
b. Cédula de Identidade - RG;
c. RNE ou Passaporte (para candidatos estrangeiros);
d. CPF;
e. Título de Eleitor;
f. Comprovante de quitação do Serviço Militar (para candi-

datos do sexo masculino);
g. Diploma do Curso de Graduação (para ingressantes no 

Mestrado);
h. Histórico Escolar Completo da Graduação (para ingres-

santes no Mestrado);
i. Diploma do Curso de Mestrado (apenas para ingressantes 

no Doutorado);
j. Histórico Escolar Completo do Mestrado (apenas para 

ingressantes no Doutorado);
k. Duas fotos (3x4) recentes e iguais.
4. Caso o candidato não possua o diploma da Graduação 

ou do Mestrado no ato da matrícula, poderá apresentar cópia do 
Certificado de Conclusão de Curso, sendo necessário apresentar 
o diploma em até 180 dias após a matrícula.

5. Alternativamente, os documentos autenticados (02 
cópias) poderão ser encaminhados por SEDEX, com data de 
postagem até 09/03/2022.

a. Uma cópia do comprovante de envio deverá ser enviado 
para o email spg.clp@unesp.br até o dia 09/03/2022.

6. O candidato deverá entregar o Projeto de Pesquisa, nos 
moldes da agência de fomento FAPESP, impreterivelmente, até 
10/06/2022.

INGRESSO NO PROGRAMA
1. Após a efetivação da matrícula, o aluno deverá atender o 

Regimento Geral de Pós-Graduação da UNESP, o Regulamento 
do PPG-BAC, as Instruções Normativas do PPG-BAC e normas e 
diretrizes complementares.

2. Ao ingressar no Programa, o aluno estará ciente de que não 
há garantia de bolsas para os cursos de Mestrado e Doutorado.

3. Caso o Programa receba bolsas de agências de fomento, 
a distribuição será realizada conforme classificação definida 
pelo Conselho do PPG-BAC.

4. Excepcionalmente, devido à pandemia da Covid-19, um 
exame de proficiência será ofertado pelo Programa em até 3 
meses após o retorno das atividades presenciais.

DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a 

aceitação tácita do processo de seleção, tal como se acha esta-
belecido neste edital e na legislação pertinente.

2. A inexatidão de dados e/ou irregularidades nos documen-
tos, mesmo que verificadas posteriormente, acarretarão na nuli-
dade da inscrição, com todas as suas decorrências, sem prejuízo 
das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.

3. O Processo Seletivo será conduzido e ficará sob a respon-
sabilidade de uma Comissão Examinadora criada para este fim e 
subordinada diretamente ao Conselho do PPG-BAC.

4. Endereço para envio de documentos:
Instituto de Biociências - Câmpus do Litoral Paulista - UNESP
Seção Técnica de Pós-Graduação

11.2 Os recursos relativos às notas da proposta de projeto 
de pesquisa (PPQ) deverão ser encaminhados apenas, para o 
e-mail: profagua@unesp.br, endereçados à Comissão Geral de 
Seleção, indicando no campo “Assunto” do e-mail: “Processo 
Seletivo PROFÁGUA 2022 - Recurso Nota PPQ”.

11.3 Os recursos relativos às notas da prova de títulos (PTC) 
deverão ser encaminhados apenas, para o e-mail: profagua@
unesp.br, endereçados à Comissão Geral de Seleção, indicando 
no campo “Assunto” do e-mail: “Processo Seletivo PROFÁGUA 
2022 - Recurso Nota PTC”.

11.4 Os recursos relativos às notas da prova de avaliação 
do vídeo (PAV) deverão ser encaminhados apenas, para o e-mail: 
profagua@unesp.br, endereçados à Comissão Geral de Seleção, 
indicando no campo “Assunto” do e-mail: “Processo Seletivo 
PROFÁGUA 2022 - Recurso Nota PAV”.

11.5 Todos os recursos deverão seguir, obrigatoriamente, o 
modelo constante do ANEXO 3 do presente Edital. A não utiliza-
ção do modelo previsto neste edital promoverá o imediato não 
acolhimento do recurso.

11.6 Os resultados dos recursos serão divulgados indivi-
dualmente a cada candidato por meio de e-mail emitido pela 
Comissão de Seleção.

11.6.1 A listagem dos resultados pós recursos serão disponi-
bilizados na página da internet no link: https://www.feis.unesp.
br/#!/pos-graduacao/profagua/processo-seletivo5930/2022/

11.7 Os recursos sobre quaisquer outros assuntos devem 
ser encaminhados apenas, para o e-mail: profagua@unesp.br 
indicando no campo “Assunto” do e-mail: “Processo Seletivo 
PROFÁGUA 2022 - Recurso”.

11.8 Caso o candidato não receba do destinatário a confir-
mação de recebimento do recurso encaminhado no período de um 
dia útil, recomenda-se a ele entrar em contato com a Secretaria 
Geral do ProfÁgua com essa finalidade, preferencialmente através 
dos seguintes telefones: (18) 3743.1978; (18) 3743.1916.

11.9 Após a divulgação dos recursos (item 11.6), não caberá 
nenhuma solicitação adicional do recurso já respondido depois 
dos resultados pós recursos.

12. DOS CASOS OMISSOS
12.1. Os casos omissos nesse Edital serão decididos pela 

Comissão Geral de Seleção, de cada IES Associada PROFÁGUA.
12.2. Havendo contestação ao trabalho dessa Comissão, 

caberá ao Coordenador Geral do PROFÁGUA, a intermediação 
em primeira instância.

13. CONTATO
13.1. Para eventuais dúvidas ou esclarecimentos, o contato 

deverá ser feito somente a Secretaria Geral do ProfÁgua, através 
do seguinte endereço de correio eletrônico: profagua@unesp.br 
para fins de registro documental.

14. ANEXOS (Disponíveis no site do ProfÁgua)
14.1. ANEXO 1 – Regras a serem obrigatoriamente seguidas 

pelos candidatos na elaboração da Proposta de Pesquisa, referi-
da no item 5.3 deste Edital, disponível também no site por meio 
do link https://www.feis.unesp.br/#!/pos-graduacao/profagua/
processo-seletivo5930/2022/

14.1.1. Capa
Na Capa deve constar apenas o seguinte:
* Processo Seletivo PROFÁGUA 2022 (padrão a todos os 

candidatos)
* Nome da Instituição de Ensino Superior Associada PROFÁ-

GUA de Inscrição do Candidato
* Nome Completo do Candidato
* Nome do Orientador (válido somente para as IES Associa-

das: UERJ, UFES, UNIFEI, UNEMAT)
* Título do Projeto Pesquisa
* Deverá ser copiado na capa do PROJETO DE PESQUISA, na 

linha abaixo do título do trabalho, o link do vídeo NÃO LISTADO 
disponibilizado no YouTube

* Área de Concentração PROFÁGUA
* Linha de Pesquisa PROFÁGUA
14.1.2. A Capa deverá ser formatada em, no máximo, 01 pagina.
14.1.3. Projeto de Pesquisa propriamente dito.
A proposta, deve seguir obrigatoriamente a seguinte for-

matação:
* Utilizar fonte Times New Roman, tamanho 12; espaçamen-

to 1,5 entre linhas; margens superiores, inferior, esquerda e direita 
iguais a 2cm; e espaçamento entre parágrafos de 8 pontos.

* Conter, apenas, as seguintes 07 (sete) seções:
1 - Relevância do tema: do projeto de pesquisa: Deve-se 

apresentar a relevância do projeto de pesquisa, especialmente, 
para os sistemas brasileiros de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (nacional e/ou estaduais e/ou do Distrito Federal);

2 - Objetivos: Deve-se apresentar o objetivo geral e os 
objetivos específicos do projeto de pesquisa;

3 - Justificativas: Deve-se apresentar as justificativas para o 
estabelecimento/proposição dos objetivos do projeto de pesqui-
sa, especialmente, as de caráter técnico e científicos;

4 - Aspectos metodológicos: Deve-se apresentar e comentar 
sobre os principais aspectos metodológicos a serem considera-
dos no processo de desenvolvimento do projeto de pesquisa;

5 - Aderência: Deve-se apresentar comentários sobre a aderência 
do projeto de pesquisa às Linhas de Pesquisa do PROFÁGUA e ao 
perfil do corpo docente/PROFÁGUA da Instituição Associada Superior 
Associada em que o candidato se inscreveu no processo seletivo;

6 - Produtos esperados: Deve-se apresentar o que se tem 
de previsto como produtos do projeto de pesquisa, seja de 
cunho técnico seja científico, ou outro, comentando seu impacto 
científico e no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (SINGREH);

7 - Referências bibliográficas: Deve-se apresentar, segundo a 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as referências 
bibliográficas citadas no corpo do texto do projeto de pesquisa.

14.1.4. O limite de páginas estabelecido para o conjunto das 
seções de números 1 a 6 será o total máximo de 10 (dez) páginas;

14.1.5. A seção 7, que apresenta as Referências Bibliográfi-
cas, terá o total, máximo, de 4 (quatro) páginas.

14.2. ANEXO 2 – Formulário de pontuação de análise 
curricular referido no item 4.2.12 estará disponível no endereço:

https://www.feis.unesp.br/#!/pos-graduacao/profagua/
processo-seletivo5930/2022/

14.3. ANEXO 3 – Modelo de Recurso a ser obrigatoriamente 
utilizado pelos candidatos na elaboração dos Recursos, referidos 
no item 11.5 deste Edital: estarão disponíveis no endereço: 
https://www.feis.unesp.br/#!/pos-graduacao/profagua/processo-
-seletivo5930/2022/ e serão disponibilizados no decorrer do pro-
cesso respeitando as datas de cada etapa do processo de seleção.

14.4. ANEXO 4 – Instruções contendo a exequibilidade de 
inclusão do vídeo NÃO LISTADO na plataforma YouTube, para 
inserção do link na capa do PROJETO DE PESQUISA, estará 
disponível no endereço:

https://www.feis.unesp.br/#!/pos-graduacao/profagua/
processo-seletivo5930/2022/

 CAMPUS DO LITORAL PAULISTA
 Instituto de Biociências
 Instituto de Biociências - Câmpus do Litoral Paulista
Edital nº 22/2021 – DTA/IB-CLP
Processo n° 330/2014 Vol. 2
O Instituto de Biociências do Câmpus do Litoral Paulista (IB/

CLP), da UNESP, torna público que, no período de 03/01/2022 
a 04/02/2022, estarão abertas as inscrições para 51 vagas no 
Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Biodiversidade 
de Ambientes Costeiros (PPG-BAC), distribuídas de acordo 
com o Anexo I, para ingresso na Área de concentração em 
Biodiversidade, cujas linhas de pesquisa estão descritas no site 
do Câmpus (link: http://clp.unesp.br/#!/pos-graduacao/stricto-
-sensu-mestrado-doutorado/pesquisa), e abaixo dispostas:

1. Bioprospecção e Biotecnologia;
2. Biologia e Ecologia de Organismos Costeiros;
3. Biologia Populacional e Pesqueira;

explicando as motivações que o levam a participar do processo 
seletivo;

7.2.2 No vídeo da prova de avaliação da defesa oral do projeto 
de pesquisa o candidato deverá apresentar a relevância do tema, 
objetivos, justificativas, aspectos metodológicos, aderência, produ-
tos esperados e demonstrar a exequibilidade do mesmo e sua real 
contribuição ao Sistema Nacional de Recursos Hídricos (SINGREH).

8. DAS PROVAS E AVALIAÇÕES DO PROCESSO SELETIVO
8.1. O processo seletivo do PROFÁGUA constará de 3 (três) Fases:
8.1.1. Avaliação da Proposta de Projeto de Pesquisa (PPQ), 

com nota de 0 a 10,00; (CARATER ELIMINATÓRIO).
8.1.2. Prova de Títulos (PTC) com base em currículo docu-

mentado, com nota de 0 a 10,00. (CARÁTER CLASSIFICATÓRIO).
8.1.3. Avaliação da Apresentação do Projeto de Pesquisa por 

Vídeo (PAV), com nota de 0 a 10,00. (CARÁTER CLASSIFICATÓRIO).
8.2. A avaliação da Proposta de Projeto de Pesquisa (PPQ) será 

conduzida por dois avaliadores que analisarão a proposta com base 
no estabelecido nos itens 8.2.2 a 8.2.5 do presente Edital.

8.2.1. A nota do candidato na Proposta de Projeto de Pes-
quisa (PPQ) será auferida pela média aritmética das duas notas 
atribuídas pelos avaliadores, mantido para duas casas decimais.

8.2.2. A nota PPQ considera 07 (sete) partes que compõem 
a Proposta de Projeto de Pesquisa e utiliza a expressão a seguir:

PPQ = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 (Equação 1)
8.2.3. A definição e faixa de valores de P1 a P7 na Equação 

1 são dados no Quadro 1, abaixo:
Quadro 1 – Definições e faixa de valores dos parâmetros 

na Equação 1
PARÂMETROS DEFINIÇÃO FAIXA DE VALORES
P1 Relevância do tema da pesquisa 0,0 a 1,0
P2 Objetivos 0,0 a 2,0
P3 Justificativas 0,0 a 1,0
P4 Aspectos metodológicos 0,0 a 2,0
P5 Aderência as Linhas de Pesquisa 0,0 a 2,0
P6 Produtos esperados 0,0 a 1,0
P7 Referências bibliográficas 0,0 a 1,0

8.2.4. Para o item P7 do quadro apresentado no item 8.2.3, 
o valor a ser atribuído pelo avaliador visará medir a qualidade, 
em termos quali-quantitativos, da bibliografia utilizada na ela-
boração da Proposta.

8.2.5. O valor atribuído pelos avaliadores a cada um dos 
demais parâmetros (P1 a P6) do quadro apresentado no item 
8.2.3, buscará medir, globalmente, a qualidade do texto apre-
sentado no contexto da Linha de Pesquisa do PROFÁGUA ao 
qual a Proposta se insere.

8.2.6. O candidato que obtiver na Proposta do Projeto 
de Pesquisa (PPQ) nota inferior a 5,0 (cinco virgula zero) será 
eliminado automaticamente do processo seletivo regido por 
este Edital.

8.3. A nota atribuída por cada avaliador à Prova de Títulos 
do Candidato (PTC) será dada pela seguinte expressão:

PTC = HE + EP + EPE + CPE (Equação 2)
8.3.1. A definição e faixa de valores dos parâmetros na 

Equação 2 são dados no Quadro 2, abaixo:
Quadro 2 – Definições e faixa de valores dos parâmetros 

na Equação 2
PARÂMETROS DEFINIÇÃO FAIXA DE VALORES
HE Histórico Escolar da Graduação 0,0 a 2,0
EP Experiência Profissional 0,0 a 5,0
EPE Experiência em Pesquisa e Extensão 0,0 a 1,5
CPE Capacitação em Cursos de Especialização ou Extensão 0,0 a 1,5

8.3.2 A prova de títulos do candidato (PTC) será conduzida 
por dois avaliadores que analisarão o formulário de pontuação 
preenchido pelo candidato (ANEXO 2) e os documentos com-
probatórios apresentados e atribuirão notas de acordo com a 
pontuação prevista no item 6.

8.3.3 A nota do candidato na Prova de Títulos do Candidato 
(PTC) será auferida pela média aritmética das duas notas atribu-
ídas pelos avaliadores, mantido para duas casas decimais, com 
nota de 0 a 10,00 (CARÁTER CLASSIFICATÓRIO)

8.4 Avaliação da defesa oral do projeto de pesquisa por 
vídeo, será composta da Prova de Avaliação de Vídeo (PAV) - 
apresentação do candidato e defesa oral do projeto de pesquisa 
com nota de 0 a 10,00 (CARÁTER CLASSIFICATÓRIO)

8.4.1 A nota atribuída será por dois avaliadores, onde cada 
Prova de Avaliação de Vídeo (PAV) será dada pela seguinte 
expressão:

PAV = DCT + APLP + DCM + CSIN (Equação 3)
Quadro 3 – Definições e faixa de valores dos parâmetros 

na Equação 3
PARÂMETROS DEFINIÇÃO FAIXA DE VALORES
DCT Desenvoltura e domínio dos conhecimentos teóricos 
 conceituais e da problematização  0,0 a 2,5
APLP Articulação do problema e dos objetivos propostos à linha 
 de pesquisa 0,0 a 2,5
DCM Desenvoltura e domínio dos conhecimentos metodológicos 0,0 a 2,5
CSIN Importância do tema para a gestão e regulação de recursos 
 hídricos - Contribuição ao SINGREH (Sistema Nacional de 
 Gerenciamento de Recursos Hídricos) 0,0 a 2,5

8.5 A Média Final do Candidato (MFC) será obtida da 
seguinte forma:

MFC = p1 * PPQ + p2 * PTC + p3 * PAV (Equação 4)
Onde:
* PPQ = nota obtida no Projeto de Pesquisa;
* PTC = nota obtida na Prova de Títulos do Candidato;
* PAV = nota obtida na Prova de Avaliação do Vídeo;
* p1 = peso atribuído à Proposta de Projeto de Pesquisa (PPQ);
* p2 = peso atribuído à Prova de Títulos do Candidato (PTC); e
* p3 = peso atribuído à Prova de Avaliação do Vídeo (PAV).
8.5.1. Para o presente Edital os valores definidos para p1, p2 

e p3 serão respectivamente de 0,50; 0,25 e 0,25.
9. DA CLASSIFICAÇÃO E DO DIREITO A MATRÍCULA
9.1 Para cada Instituição Associada, os candidatos serão 

classificados de acordo com a média final (MFC) em ordem 
decrescente de pontuação.

9.2 Em caso de candidatos com a mesma média final, o 
desempate seguirá os seguintes critérios pela ordem a seguir 
apresentada:

9.2.1. maior nota PPQ (Projeto de Pesquisa);
9.2.2. maior nota PAV (Prova de Avalição do Vídeo) e;
9.2.3. mais idoso.
9.3. Terão direito a matrícula os candidatos convocados com 

as maiores médias, até o preenchimento das vagas oferecidas de 
acordo com o descrito no item 3 deste Edital.

10. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
10.1 O processo seletivo terá o seguinte calendário (todos 

os prazos do calendário se encerrarão ás 23:59 horário de 
Brasília):
EVENTO DATA/PERÍODO
Lançamento do Edital 17/12/2021
Inscrições 18/12/2021 a 19/01/2022
Homologação das Inscrições 02/02/2022
Recurso das Inscrições 03 e 04/02/2022
Resultado de Recurso das Inscrições 10/02/2022
Divulgação das notas da PPQ 25/02/2022
Recurso das notas da PPQ 02 e 03/03/2022
Resultado do Recurso das notas da PPQ 07/03/2022
Divulgação das notas da PTC e PAV 07/03/2022
Recurso das notas de PTC e PAV 08 e 09/03/2022
Resultado do Recurso das notas de PTC e PAV 14/03/2022
Resultado Final (lista de classificados por IES) 14/03/2022
Matrícula 15 a 18/03/2022
Início das aulas (a partir de) 21/03/2022

11. DOS RECURSOS
11.1 Os recursos relativos a questões de homologação 

da inscrição deverão ser encaminhados apenas, para o e-mail: 
profagua@unesp.br endereçados à Comissão Geral de Seleção, 
indicando no campo “Assunto” do e-mail: “Processo Seletivo 
PROFÁGUA 2022 - Recurso Homologação de Inscrição”.

VERA
Realce

VERA
Realce


