UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Programa de Pós-Graduação em
Ecologia e Conservação da Biodiversidade

RESOLUÇÃO PPGECB Nº 04/2020
A coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e
Conservação da Biodiversidade da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas
atribuições, com fundamento no inciso XXVII do Art. 10 do Anexo Único da Resolução CONSEPE
UESC n.º 87/2014, alterada pelas Resoluções CONSEPE 46 e 48/2016, e considerando o deliberado
na 109ª Reunião Ordinária do Colegiado desse Programa, realizada no dia 22 de julho de 2020:
RESOLVE
Art. 1º – Nomear os professores Alesandro Souza Santos, Daniela
Custódio Talora, Erik Costa Tedesco, Larissa Rocha Santos, Maria Isabel Carvalho
Gonçalves, Neander Marcel Heming e Ricardo Siqueira Bovendorp, para integrarem a
Comissão de Seleção 2021, para alunos regulares dos cursos de Mestrado e Doutorado do PPGECB,
bem como nomear, também, a técnica universitária, Amábille Kruschewsky, a qual dará suporte
técnico-administrativo durante o processo seletivo em questão.
§ 1º – Os membros nomeados são responsáveis pelo bom andamento
dos trabalhos, distribuindo-os de forma equânime entre os integrantes, conforme tradição das
comissões deste programa.
§ 2º – A professora Larissa Rocha Santos será a presidente da
comissão.
Art. 2º – As funções da comissão são as seguintes:
IPropor o período para seleção;
IIElaborar o edital;
III- Planejar datas para as etapas e convidar professores externos se
for preciso;
IVSer responsável pela execução do processo seletivo,
apresentando o resultado final da seleção para a homologação do
colegiado;
VEntregar os arquivos (questões de provas e planilhas de notas)
e uma ata relatando o andamento e o resultado final do processo
seletivo para a Coordenação, imediatamente após a conclusão dos
trabalhos.
Art. 3º - O mandato dessa comissão se encerrará com a aprovação do
resultado final da seleção pelo Colegiado.

Campus Soane Nazaré de Andrade, em 06 de agosto de 2020.
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