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RESOLUÇÃO PPGECB Nº 04/2021 
 

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,  

 

RESOLVE 

 

Art. 1º – Nomear os professores Daniela Custódio Talora, Deborah 

Maria de Faria, Eliana Cazetta, José Carlos Morante Filho, e Maíra Benchimol de Souza para 

integrarem a Comissão de Seleção de candidato ao Programa de Formação de Professores de 

Educação Superior de Países Africanos – ProAfri 

.  

§ 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 Eliana Cazetta será a presidente da Comissão. 

 

Art. 2º – As funções da comissão são as seguintes: 

 

I- Receber e analisar o edital do PROAFRI; 

II-  Planejar datas para a reunião das etapas e convidar professores 

externos se for preciso; 

III-  Análise da consistência documental (análise da documentação 

enviada pelos candidatos), e de mérito de admissibilidade pelas 

Universidades;   

IV- Ser responsável pela execução do processo seletivo, 

apresentando o resultado final da seleção à GPG, para a homologação 

de acordo com o edital PROAFRI; 

V- Entregar ata, relatando o andamento e o resultado final do 

processo seletivo para a coordenação imediatamente após a conclusão 

dos trabalhos, caso seja solicitado; 

VI -  Envio de cartas de aceite aos estudantes selecionados. 

     

Art. 3º - O mandato dessa Comissão se encerrará com a aprovação do 

resultado final da seleção pela GPG/Reitoria. 

 

 

 

Campus Soane Nazaré de Andrade, Ilhéus/BA, em 02 de junho de 2021. 
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COORDENADORA DO PPGECB 


