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EDITAL PROPPG/PRPGI n.º 11/2021 – PPGCTA 

Processo Seletivo para o 
Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ciências e Tecnologias Ambientais 

 
DADOS PESSOAIS PARA CADASTRO DA MATRÍCULA 

 
N.º do CPF: ___________________________ 
 
Nome: _______________________________________________________________________   
 
Nome social (caso tenha): ________________________________________________________ 
 
E-mail: _______________________________________________________________________ 
 
Nome da mãe: _________________________________________________________________ 
 
Nome do pai: __________________________________________________________________ 
 
Gênero:     (    ) Feminino     (    ) Masculino           Data de Nascimento: ____ / ____ / ________ 
 
Estado Civil:   (   ) Solteira/o       (   ) Casada/o       (   ) Divorciada/o       (   ) Viúva/o       (   ) Outros 
 
Raça:   (   ) Negra/o    (   ) Parda/o    (   ) Indígena      (   ) Branca/o    (   ) Amarela/o   (   ) Indefinida 
 
Escola em que concluiu o Ensino Médio: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
(    ) Escola pública         (    ) Escola privada        Ano de conclusão do Ensino Médio: _______ 
 
Possui algum tipo de necessidade especial: 
 
(    ) Sim – especifique: _______________________________________________       (    ) Não       
 
*Tipo Sanguíneo: _____  Fator RH:   (    ) Negativo    (    ) Positivo     *informação não obrigatória  
 
Naturalidade:  País _____________    Estado: _____   Cidade: _________________________ 
 
N.º de RG _______________________________ 
 
Órgão expedidor e UF: _________________ /______   Data de expedição: ___ / ___ / ______  
 
N.º do título de eleitor: _____________________ Zona eleitoral: ____    Seção: ____   UF: _____ 
 
** N.º do certificado militar (reservista): ______________________  
 
Data de expedição: ____ / ____ / ______ 
** Informação obrigatória apenas para estudantes do sexo masculino. 
 
*** N.º de passaporte: ________________________ 
 
*** RNE (Registro Nacional de Estrangeiro): ______________________ 
*** Informações obrigatórias apenas para estudantes estrangeiros/as. 
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Endereço:  CEP ____________________ 
Logradouro (especifique se é rua, avenida, travessa, rodovia, loteamento, vila, quadra, praça, etc, 
e informe o nome do mesmo): 
 
______________________________________________________________________________   
 
N.º da residência ______________               Bairro______________________________________   
 
Complemento (exemplo: casa ou apartamento 01) ______________________________________ 
 
UF (Unidade da Federal – Estado): ____________     Município: ___________________________ 
 
Telefones:   Fixo ou 2ª opção de celular (____)___________________ 
 
Celular:  (____)____________________ 
 
Instituição de ensino onde concluiu o curso de graduação:  
  
______________________________________________________________________________ 
      
Curso: ________________________________________________________________________ 
 
Grau Acadêmico:       (     ) Bacharelado          (     ) Licenciatura           (     ) Tecnológico  
 
Turno em que cursou a graduação:  
(     ) Matutino              (     ) Matutino e vespertino           (     ) vespertino e noturno 
(     ) Vespertino           (     ) Vespertino e noturno            (     ) Matutino, vespertino e noturno 
(     ) Noturno                (     ) Matutino e noturno               (     ) Indefinido 
 
Ano de conclusão da graduação: _________ 
 
Período de conclusão:    (     ) 1° Semestre     (    ) 2° Semestre  
 
Linha de Pesquisa no PPGCTA (conforme área do/a orientador/a): 
 
(    ) Estudos de Sistemas Naturais 
 
(    ) Gestão, Política e Manejo Ambiental 
 
(    ) Tecnologias Ambientais 
 
Orientador/a no PPGCTA (conforme resultado do processo seletivo):  
 
______________________________________________________________________________ 
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EDITAL PROPPG/PRPGI n.º 11/2021 – PPGCTA 

Processo Seletivo para o 
Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ciências e Tecnologias Ambientais 

 
 

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 
DA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA PARA MATRÍCULA 

 
 
Eu, _________________________________________________________________, portador/a   

da cédula de identidade n.º________________________, órgão expedidor ________________  e  

CPF  n.º _________________________________,  selecionado/a no processo seletivo Edital 

PPROPPG/PRPGI n.º 11/2021 – UFSB/IFBA para matrícula regular no curso de Mestrado 

Acadêmico do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ciências e Tecnologias Ambientais – 

PPGCTA, da Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB, Campus Sosígenes Costa e do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, Campus Porto Seguro, 

declaro a  autenticidade dos documentos em anexo e assumo inteiramente a responsabilidade pela 

veracidade das informações prestadas, estando ciente de que a informação falsa incorrerá nas 

penas do crime previsto no art. 299 do Código Penal, que versa sobre declarações falsas, 

documentos forjados ou adulterados, constituindo em crime de falsidade ideológica; além disso, 

declaro que estou ciente de que a inveracidade das informações prestadas, apurada em qualquer 

tempo, em procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará no cancelamento 

da matrícula efetivada por meio da documentação apresentada em anexo. 

 
 

________________________________, _______ de _________________ de 2022. 
 

 
 

____________________________________________________________ 
 

Assinatura da/o declarante 
 

 
ATENÇÃO: Anexar a seguir (em um único arquivo PDF) toda a documentação exigida para 

matrícula, conforme os itens 8.1 a 8.12 do Edital PROPPG/PRPGI n.º 11/2021 – UFSB/IFBA. 
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Selecione abaixo com um X quais componentes curriculares (disciplinas) deseja cursar no período letivo correspondente ao semestre 2022.1 
do PPGCTA. (Novos/as estudantes devem se inscrever,, nos componentes obrigatórios e no componente optativo tópicos especiais – inglês 
instrumental, conforme exigência do edital de seleção, item 4.12.1.) 
 

Selecione 
(X) 

Componente curricular Dias e horários Datas Carga 
horária 

Docente/s 

X * Fundamentos das Ciências e Tecnologias 
Ambientais 

Segundas – M/T 14/02 a 20/06 90 Leonardo Moraes e outros/as docentes – a 
definir 

X * Metodologia da Pesquisa Científica Quartas – M 09/03 a 15/06 45 Allívia Rabbani, Roberto Rabbani 

 Análise e Monitoramento de Ecossistemas 
Aquáticos 

Quartas, Quintas e 
Sextas – T 

18/05 a 09/06 45 Alisson Gonçalves Silva, Mário Marques Jr. 

 Direito Ambiental 15 a 18/02 – M/T 
19, 22, 23 e 24/02 – M 

15 a 24/02 45 Roberto Rabbani 

 Diversidade da Flora da Mata Atlântica Terças e Quintas – M 08/03 a 28/04 60 Jorge Antonio Silva Costa 

 Educação Ambiental e Conservação da 
Biodiversidade 

Quartas e Sextas – T 06/04 a 13/05 45 Alessandra Costa Pinto 

 Escrita Científica Quartas – N 21/02 a 09/06 60 Vanner Boere Souza 

 Instrumentos para Análises Ambientais Terças e quintas – M 14/02 a 28/03 45 Marcus Bandeira, Luciano Lima 

X Tópicos Especiais em Ciências e Tecnologias 
Ambientais III - Inglês Instrumental 

Sextas – M 11/03 a 17/06 60 Catarina Marcolin 

* Componentes obrigatórios – dentre o período inicial e final de oferta, as datas exatas das aulas serão definidas pelo/as docentes com a turma. 
 
 

O Planejamento Acadêmico anual do PPGCTA pode ser consultado em: 
 

https://ufsb.edu.br/cfcam/images/ppgcta/Documentos/Planejamento_2022_PPGCTA.pdf 

https://ufsb.edu.br/cfcam/pt-br/pos-graduacao/ppgcta
https://ufsb.edu.br/cfcam/images/ppgcta/Documentos/Planejamento_2022_PPGCTA.pdf

