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As provas serão realizadas no dia 01 de fevereiro de 2021, a partir das 14:00 horas (horário de
Salvador),  conforme  a  data  indicada  no  cronograma  do  edital.  Extraordinariamente,  devido  à
situação imposta pela COVID-19 a seleção terá alguns procedimentos descritos a seguir.

Cada  candidato  receberá  um  código  de  identificação diferente  do  número  de  inscrição.  Estes
códigos  dos  candidatos  serão  conhecidos  apenas  pelo  representante  discente  da  comissão  e
membros da secretaria, que não estarão envolvidos na correção das provas.

Para  a  realização das  provas,  será  criada  uma sala  virtual  na  plataforma Zoom,  os  candidatos
receberão o link por e-mail para ter acesso à sala na segunda feira, dia 01 de fevereiro de 2021, uma
hora antes da realização das provas. Recomendamos que acessem a sala virtual com antecedência
para realização de testes de suas conexões. Todos os candidatos deverão estar na sala até às 13:30h.
A partir das 13:35 os membros da comissão estarão disponíveis para eventuais esclarecimentos. As
provas serão enviadas às 13:45h no  e-mail pessoal informado por cada candidato. Os candidatos
deverão  confirmar  até  as  14:00h  o  recebimento  das  provas  respondendo ao  e-mail  da  seleção.
Quaisquer problemas com recebimento ou sobre a prova, deverão ser informados na sala virtual por
áudio ou pelo chat. 

As 14:00h inicia-se a prova, os candidatos deverão permanecer com as câmeras ligadas para que
possam ser vistos pelos membros da comissão examinadora presentes na sala virtual. Os microfones
deverão  ser  desligados  durante  o  restante  da  prova  e  não  será  permitida  comunicação  entre
candidatos. O evento da prova será gravado a partir das imagens da plataforma. Caso a conexão
caia, o candidato deverá acessar a sala novamente pelo mesmo link. Candidatos que necessitem ir
ao banheiro ou se ausentar deve comunicar isto no chat da sala virtual, assim como seu retorno. O
período máximo permitido de ausência será de 10 minutos.

As provas deverão ser respondias pelos próprios candidatos, que irão se responsabilizar pela autoria
do material produzido por eles na prova. Será permitida a consulta de qualquer material impresso ou
eletrônico que o candidato deseje usar para responder as questões.

No período indicado, os candidatos deverão responder as provas de inglês  e de formação, esta
última baseada em três artigos disponibilizados pelo programa desde 21 de dezembro de 2020,
conforme o cronograma do edital.  O candidato deverá responder as questões em documento de
formato  editável,  como  o  word,  writer  ou  Broffice  ou  outro,  para  serem  corrigidos  pelos
examinadores. As respostas a prova de inglês e as respostas das perguntas de cada artigo deverão



estar  em  arquivos  separados.  Além  dos  documentos  em  formato  editável,  o  candidato  deverá
produzir uma cópia dos documentos de suas provas também em pdf, como testemunho inalterado
das  questões  respondidas  por  cada  candidato,  totalizando  quatro  documentos  (Prova  de  inglês,
Resposta artigo 1, Resposta artigo 2 e Respostas artigo 3), além das respectivas cópias em pdf. Cada
documento deverá ser nomeado de acordo com seu conteúdo usando os títulos “ingles”, “artigo1”,
“artigo2” e “artigo3”, seguido do  código de identificação  (aquele que o candidato vai receber).
Exemplo: “ingles25” (caso seja  a prova do candidato com código 25).  Em todas as folhas das
provas, na primeira linha, o candidato deverá colocar o código de identificação, que equivalerá a
assinatura do candidato.

Os candidatos deverão redigir e assinar uma declaração de veracidade, autoria e responsabilidade,
de  acordo  com  exemplo  anexo  a  este  documento.  Esse  documento  deverá  ser  digitalizado
(fotografado ou escaneado) e enviado junto com as questões da prova. Ao final, cada candidato
deverá  enviar  ao  e-mail  da  comissão  selecao2021ppgecotav@gmail.com  nove  documentos,  os
quatro arquivos EDITÁVEIS com suas respostas, SUAS cópias em pdf e mais a declaração de
autoria e responsabilidade.

A prova terminará as 18:00 horas, os candidatos deverão atentar ao fato de que precisarão reservar
tempo para produzir os documentos de texto e pdf durante o período de realização da prova.  Só
serão aceitas provas recebidas até as 18:15. Ao enviar seus arquivos o candidato receberá um e-
mail de confirmação, caso isto não ocorra antes do horário de 18:15h, o candidato deverá entrar em
contato no chat da sala virtual ou encaminhar a prova novamente. 

Os candidatos se responsabilizam pela própria conexão durante a realização da prova.

Salvador, 29 de Janeiro de 2021

Comissão de seleção

Eduardo Mariano Neto, Lucas Forti, João Vítor Mota, Margareth Peixoto Maia



ANEXO I

MODELO DE TERMO DE AUTORIA SUGERIDO

Eu, (NOME DO/A CANDIDATO/A), com registro de CPF/PASSAPORTE sob número (NÚMERO
DO  CPF  OU  PASSAPORTE),  candidato/a  na  seleção  de  MESTRADO/DOUTORADO  do
Programa de Pós-Graduação em Ecologia: Teoria, Aplicação e Valores, da Universidade Federal da
Bahia,  DECLARO, para fins de direito, sob as penas da lei,  que o conteúdo apresentado como
resposta ao processo seletivo é de minha própria autoria, sendo elaborado sem ajuda de terceiros,
mas apenas em consultas a materiais publicados formalmente.

Assumindo o escrito acima como verdadeiro e autêntico,  ciente através deste documento que a
falsidade  desta  declaração  configura  crime  previsto  no  Código  Penal  Brasileiro,  passível  de
apuração na forma da Lei,  bem como pode ser enquadrada como Litigância e Má Fé, assino o
presente termo.

LOCAL, 01 de fevereiro de 2021.

______________________________________
NOME DO/A CANDIDATO COM ASSINATURA


