Programa de Pós-Graduação em
Ecologia e Biomonitoramento
Universidade Federal da Bahia
Resultado da Seleção para o Mestrado Profissional
O Colegiado do Programa de PósGraduação em Ecologia e Biomonitoramento em reunião do dia
5 de julho de 2012, homologou os resultados da seleção para o mestrado profissional em
Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental, os quais passam a ser listados:

Michelle Sena
André Bonfim
Célia
Cavalvante
Eratóstenes
Lima
Aline Costa
Fernanda
Andrade
Priscila
Oliveira
Camila Nunes
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Levando em conta que a Capes não concede bolsas e apoio financeiro para o funcionamento dos
mestrados profissionais, e que tais cursos devam ser mantidos pela universidade com
contrapartida das instituições que terão seus alunos titulados, esclareceuse que os órgãos ou
empresas que tivessem seus técnicos aprovados na seleção deveriam estabelecer, com a Ufba
convênios com doação como contrapartida à formação profissional oferecida. Esses recursos
serão destinados a apoiar as atividades do curso, tais como, passagens e hospedagem de
palestrantes e membros de bancas, aquisição de material de consumo, adequação de espaço
físico para as aulas, e não serão utilizados, sob qualquer pretexto, para gerar remuneração
adicional a docentes e funcionários da Ufba. O valor total da contrapartida institucional por
técnico matriculado, referente aos 24 meses de curso, será de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser
pago até 45 dias após a divulgação do resultado do processo seletivo. Urge pois que os
candidatos aprovados providenciem os documentos relativos ao convênio até a data da
matrícula, dia 22 de julho (de acordo com o calendário acadêmico vigente).
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