
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

Autorizada pelo Decreto Federal Nº 77.496 de 27/04/76 

Reconhecida pela Portaria Ministerial Nº 874/86 de 19/12/86 

Recredenciada pelo Decreto Estadual nº 9.271 de 14/12/2004 

Recredenciamento pelo Decreto n°17.228 de 25/11/2016  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL– SELEÇÃO 2021 

 

1. ABERTURA 

A Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Feira de Santana 

faz saber que as inscrições para a seleção do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e 

Ambiental (Nível Mestrado), Área de Concentração Inovação e Sustentabilidade em Engenharia, 

estarão abertas no período de 21/06/2021 a 09/07/2021 destinadas aos portadores de 

diploma/certificado de conclusão de Curso Superior, Níveis Bacharelado, Tecnólogo ou 

Licenciatura nas seguintes áreas de conhecimento: 

• Engenharia, Arquitetura, Física, Matemática, Química, Biologia, Ecologia e 

Agronomia ou áreas afins. 

2. NÚMERO DE VAGAS 

Serão oferecidas 24 (vinte e quatro) vagas, discriminadas na tabela do item 5 desse Edital. 

Dentre essas vagas será oferecida 1 (uma) vaga para atender a demanda interna, denominada de 

vaga institucional, destinada aos servidores do quadro efetivo da UEFS, que atenderem às demais 

exigências deste Edital. 

 



 

 

3. INSCRIÇÃO 

3.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio de correio eletrônico, enviado à 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental (ppgecea@uefs.br), 

no período de 21/06/2021 até às 23:59h do dia 09/07/2021.  

3.2 O correio eletrônico de solicitação da inscrição deverá conter, em seu campo assunto, a 

mensagem “Edital de Seleção de Aluno Regular 2021” e, em anexo, um único arquivo pdf contendo 

toda a documentação exigida no item 4 desse Edital, na mesma sequência listada no item. 

3.3 O PPGECEA não se responsabiliza pelo não recebimento da solicitação de inscrição por 

motivos de ordem técnica, que impossibilitem a transferência de dados.  

3.4 Todas as informações prestadas no processo de inscrição serão de inteira responsabilidade do(a) 

candidato(a), o(a) qual deverá preencher o formulário de inscrição com as informações solicitadas.  

3.5 Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta, pendente ou ilegível.  

3.6 Os candidatos que cursaram Cursos de Graduação (nível de bacharelado) e/ou Pós-Graduação 

no exterior deverão apresentar sua documentação revalidada/reconhecida na forma da lei. 

4. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

O candidato deverá apresentar, para a inscrição, os seguintes documentos:  

4.1 Ficha de inscrição preenchida, adquirida no sítio do Programa (http://ppgecea.uefs.br). 

4.2 01 (uma) foto 3 x 4, recente, e Carteira de Identidade (RG). 

4.3 Diploma de Graduação ou Certificado de conclusão de curso superior (validade de um ano a 

partir da data de expedição). Alunos concluintes de cursos de graduação poderão se inscrever, desde 

que apresentem atestado de que são concluintes, emitido pela instituição de origem e, em sendo 

aprovados, deverão apresentar o Diploma ou Certificado de conclusão de curso na data da matrícula. 

4.4 Histórico Escolar do Curso de Graduação. Caso o (a) candidato (a) tenha realizado cursos de 

Pós-Graduação, apresentar também o(s) Diploma(s) ou Certificado (s) de Conclusão e Histórico 

Escolar. 

4.5 Plano de estudo associado a um dos Temas de Pesquisa apresentados no item 5 desse Edital. O 

formulário para o plano de estudo poderá ser adquirido no sítio do Programa 

(http://ppgecea.uefs.br), e deverá conter obrigatoriamente a indicação de um dos Temas de Pesquisa 

e do Professor associado, conforme a tabela apresentada no item 5 desse Edital. 

http://ppgecea.uefs.br/
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4.6 Curriculum Vitae (Plataforma Lattes/CNPq) e os respectivos comprovantes. 

4.7 Carta de disponibilidade do (a) candidato (a), para cursar em regime de tempo integral as 

atividades do curso, cujo modelo pode ser adquirido no sítio do Programa (http://ppgecea.uefs.br). 

5. TEMAS DE PESQUISA  

LINHA DE PESQUISA 1 

Materiais e Produtos Inovadores para o Desenvolvimento Sustentável 

PROFESSOR TEMA DE PESQUISA VAGAS 

Cíntia Maria Ariani Fontes 

Materiais cimentícios sustentáveis produzidos 

com cinzas residuais 

 

1 

Paulo Roberto Lopes Lima 

Compósitos cimentícios reforçados com fibras 

e/ou nanopartículas. 
1 

Concreto com gradação funcional 1 

LINHA DE PESQUISA 2 

Modelagem Numérica e Experimental de Materiais, Estruturas e Processos Sustentáveis 

PROFESSOR TEMA DE PESQUISA VAGAS 

Alexandre de Macêdo 

Wahrhaftig 

Análise matemática de estruturas e materiais. 

 
3  

Anderson de Souza Matos 

Gadéa 
Estabilidade de perfis formados a frio  1  

Anderson de Souza Matos 

Gadéa   Modelagem matemática e computacional de 

elementos e sistemas estruturais 

2  

Geraldo José Belmonte dos 

Santos 
3  

José Mário Feitosa Lima 

Aplicação de malhas irregulares na análise de 

estruturas via Método das Diferenças Finitas 

(MDF) 

2 

Maria do Socorro Costa São 

Mateus 

Modelagem experimental e numérica para 

racionalização de materiais em pavimentação 
1  

Paulo Roberto Lopes Lima 
Estruturas de concreto armado reforçado com 

fibras 
1 

http://ppgecea.uefs.br/


 

 

LINHA DE PESQUISA 3 

Tecnologias apropriadas ao Saneamento Ambiental 

PROFESSOR TEMA DE PESQUISA VAGAS 

Tereza Simonne 

Mascarenhas Santos 

Desenvolvimento de adsorventes e materiais 

catalisadores a partir de materiais alternativos 

2 Desenvolvimento de técnicas avançadas para 

remoção de micropoluentes em ecossistemas 

aquáticos 

Patrícia dos Santos 

Nascimento 
Reuso Agrícola de Efluentes 2 

Luís Cláudio Alves Borja 

Gestão Integrada de Canteiros de Obras: 

atividades construtivas, aspectos e impactos 

ambientais 

1 

Luís Cláudio Alves Borja 
Análise do Ciclo de Vida na Indústria da 

Construção 
1 

Maria do Socorro Costa São 

Mateus 

Tecnologias apropriadas para aterro de RSU: 

estudo de materiais e processos alternativos 2 

 Recuperação de áreas degradadas: controle de 

processos erosivos 

 

5.1 No plano de estudo, o (a) candidato (a) deverá escolher somente um Tema de Pesquisa e 

somente um Professor associado a este tema. 

 

6. PROCESSO SELETIVO 

6.1 A lista das inscrições homologadas será publicada até o dia 13/07/2021 no sítio do Programa 

(http://ppgecea.uefs.br). Os candidatos com inscrições não homologadas serão automaticamente 

eliminados das fases seguintes do processo seletivo desse Edital. 

6.2 Os interessados em interpor recursos contra o resultado da homologação das inscrições deverão 

fazê-lo no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a divulgação dos resultados, por meio de 

ofício, cujo modelo é fornecido pela secretaria do curso (e-mail: ppgecea@uefs.br) e que se 

encontra disponível no sítio do Programa. 

http://ppgecea.uefs.br/
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6.3 O processo seletivo será realizado em duas etapas, também eliminatórias. 

6.4 A primeira etapa (eliminatória) será composta pela análise dos documentos listados nos itens 

4.3 a 4.6 desse Edital. 

6.5 Na primeira etapa, os docentes envolvidos no processo de seleção deverão seguir os Protocolos 

de Segurança, exigidos pela UEFS. 

6.6 O resultado da primeira etapa será divulgado no sítio do Programa (http://ppgecea.uefs.br) até 

o dia 28/07/2021.   

6.7 Os interessados em interpor recursos contra o resultado da primeira etapa deverão fazê-lo no 

prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a divulgação dos resultados, por meio de ofício, cujo 

modelo é fornecido pela secretaria do curso (e-mail: ppgecea@uefs.br) e que se encontra disponível 

no sítio do Programa. 

6.8 Os (As) candidatos (as) aprovados (as) na primeira etapa participarão da segunda etapa, também 

de caráter eliminatório, composta pela apresentação do Plano de Estudo e Entrevista. 

6.9 A apresentação oral do Plano de Estudo e a entrevista serão realizadas de forma remota, até o 

dia 06/08/2021, através da plataforma Google Meet, conforme calendário a ser divulgado 

juntamente com o resultado da primeira etapa. 

6.10 Caso haja vagas não preenchidas, será permitido o remanejamento de candidato (a) aprovado 

(a), conforme ordem de classificação, para ocupar as vagas ociosas, preferencialmente com o 

mesmo orientador ou tema de pesquisa, dentro da linha de pesquisa. 

 

NOTA: A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PPPG) e a Comissão de Seleção do 

Programa/Curso de Pós-Graduação, não se responsabilizarão se o candidato não conseguir 

completar as etapas da seleção por motivo de ordem técnica dos recursos computacionais, falhas 

de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação ou falha de envio de documentos, 

bem como de outros fatores técnicos que impossibilitem o processamento das informações. 

A entrevista será online e gravada, com a finalidade exclusiva de avaliação, durante o processo 

seletivo e terá por objetivo aferir a capacidade dos candidatos de dissertarem, para a banca, sobre 

questões relacionadas à sua trajetória, a produção do conhecimento e o projeto de pesquisa. Assim, 

cabe ao(à) CANDIDATO(A) autorizar o uso da sua imagem e voz, especialmente o que for 

registrado durante a entrevista mediante assinatura do termo em anexo (TERMO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DA ENTREVISTA – ANEXO II).  

 

http://ppgecea.uefs.br/
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7. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 

 

A lista dos candidatos aprovados será divulgada até o dia 09/08/2021 no sítio do Programa 

(http://ppgecea.uefs.br). Os interessados em interpor recursos contra o resultado final deverão fazê-

lo no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a divulgação dos resultados, por meio de ofício, 

cujo modelo é fornecido pela secretaria do curso (e-mail: ppgecea@uefs.br) e que se encontra 

disponível no sítio do Programa. 

 

Obs.: Caso a vaga institucional seja preenchida, sua divulgação se dará em lista específica. 

 

8. MATRÍCULA 

 

A matrícula será realizada na Secretaria do Programa, provavelmente de forma remota, 

seguindo os procedimentos que serão divulgados posteriormente. Não será aceita matrícula com 

documentação incompleta, pendente ou ilegível. 

 

8.1 Os documentos necessários para a matrícula são: 

• Ficha de Cadastro; 

• Formulário de matrícula devidamente preenchido e assinado; 

• 01(uma) foto 3x4, recente; 

• Cópia autenticada dos seguintes documentos: 

• Diploma de conclusão do curso de graduação; 

• Certidão de Nascimento ou Casamento; 

• Carteira de Identidade e CPF; 

http://ppgecea.uefs.br/
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• Título de Eleitor com comprovante da última votação; 

• Prova de quitação com o Serviço Militar (Sexo Masculino – até 45 anos); 

• Histórico Escolar da Graduação. 

8.2 Aceitar-se-á, para a matrícula, o Certificado de Conclusão do Curso de Graduação e, nesta 

situação, o Diploma de Graduação deverá ser entregue em até 12 (doze) meses do início das aulas 

do curso de mestrado. Caso contrário, o aluno será automaticamente desligado do Programa de 

Pós-Graduação. 

 

9. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

A aprovação no processo seletivo não garante a concessão de bolsa de estudos aos 

aprovados. 

 

10. INÍCIO DAS AULAS 

 

O início das aulas está previsto para agosto de 2021, em data a ser confirmada 

posteriormente pela Secretaria do Programa. 

 

Feira de Santana, 17 de junho de 2021 

 

SILVONE SANTA BÁRBARA DA SILVA 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

 

 

Cronograma das etapas do Processo de Seleção 

Etapas do Processo de Seleção Período  

Inscrições de 21/06/2021 até às 23:59h do dia 

09/07/2021 

Publicação da lista das inscrições homologadas até o dia 13/07/2021 

Divulgação do resultado da primeira etapa e do 

calendário da apresentação oral do plano de 

estudo e entrevista 

até o dia 28/07/2021. 

Apresentação oral do plano de estudo e 

entrevista, de forma remota na plataforma 

Google Meet 

até o dia 06/08/2021 

Divulgação da lista dos candidatos aprovados até o dia 09/08/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

 

O CANDIDATO(A) DEVERÁ ASSINAR O PRESENTE TERMO E ENVIAR PARA 

O E-MAIL DO PROGRAMA ATÉ O DIA DA ENTREVISTA. 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DA ENTREVISTA 

 

 

Eu, _______________________________________________________________, 

nacionalidade _______________, estado civil ________________, portador da Cédula de 

Identidade RG nº __________________, inscrito no CPF. sob nº __________________, 

residente à Rua ______________________________, nº _______, na cidade de 

____________, AUTORIZO a gravação da entrevista online para fins de avaliação do 

conhecimento, e arguição relacionada à minha trajetória profissional/acadêmica e ao 

projeto de pesquisa durante o processo seletivo do programa de pós graduação. Assim, pelo 

presente instrumento, autorizo o uso da minha imagem e voz, especialmente o que for 

registrado durante a entrevista. 

 

 

Assinatura:______________________________________________________ 

 

 

Feira de Santana, ______ de ______________ de 2021 

 

 

 

 


