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PORTARIA Nº 065, de 15 de fevereiro de 2022 

 

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

– UESB, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Estadual nº 13.466, de 22 de 

dezembro de 2015, as normas estatutárias e regimentais, considerando a solicitação da 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais - PPGCIFLOR, conforme 

consta no Processo SEI nº 072.7462.2021.0038229-91, 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º - ALTERAR os subitens 1.2. e 2.2. do Edital nº. 188/2021, alterado 

pela Portaria nº. 036/2022, publicados, respectivamente, nas edições do Diário Oficial do 

Estado (D.O.E.) de 22/12/2021 e 03/02/2022, que abre inscrições para a Seleção de Candidatos 

a Aluno Regular do Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais, 

área de concentração em Manejo e Produção Florestal, com linhas de pesquisa em Manejo 

Florestal e Silvicultura, no tocante à ampliação do número de vagas, que passam a vigorar 

conforme abaixo: 

 

“1.2. O Curso dispõe de 10 (dez) vagas em 07 (sete) Áreas de Atuação, em 

02 (duas) Linhas de Pesquisa, sendo 05 (cinco) vagas a serem distribuídas 

conforme o Quadro 1 e 05 (cinco) vagas conforme o Quadro 2. As vagas 

contidas no Quadro 2 contém os temas pré-definidos pelas agências de 

fomento CAPES e FAPESB em acordo com o PPGCIFLOR – Edital 

018/2020. Para mais informações, acessar: www2.uesb.br/ppg/ppgciflor.” 

 

“2.2. Serão ofertadas até 10 (dez) vagas nas Áreas de Atuação listadas no 

item 1.2 deste Edital e de acordo com a distribuição contida nos Quadros 1 

e 2.” 

 

Parágrafo único. Em razão da ampliação de vagas, fica, consequentemente, 

alterado o Quadro 2 do Edital, conforme abaixo: 

 

“Quadro 2: Temas para as 05 (cinco) vagas ofertadas com possibilidade 

imediata de bolsa de estudo, conforme exigência desse edital de seleção 

PPGCIFLOR e do Edital Capes 018/2020. 
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Linhas de Pesquisa Áreas de atuação/Docente Temas 

MANEJO 

FLORESTAL 

Hidrologia Florestal e Manejo de Água 

-  

Cristiano Tagliaferre 

Desempenho de microorganismos 

promotores de crescimento em 

espécies florestais submetidos a 

irrigação com diferentes níveis de 

salinidade. 

SILVICULTURA 

Solos Florestais -  

Emanuela F. da Gama-Rodrigues 

Mudanças em atributos do solo como 

indicadores de sustentabilidade em 

Caatinga submetida a manejo florestal 

Solos Florestais -  

Patrícia A. Bittencourt Barreto-Garcia 

Mudanças em atributos do solo como 

indicadores de sustentabilidade em 

Caatinga submetida a manejo florestal 

Fisiologia de Plantas Lenhosas -  

Sylvana Naomi Matsumoto 

Variação térmica em sistemas 

agroflorestais de café da Chapada 

Diamantina Bahia: relação com 

fisiologia dos componentes e 

qualidade da bebida 

 Produção de Mudas Florestais - 

Adalberto Brito de Novaes 

Espécies florestais nativas: 

Características radiciais associadas ao 

crescimento inicial em áreas 

degradadas.” 

 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo 

inalteradas as demais disposições do Edital nº 188/2021 e da Portaria nº 036/2022. 

 

 

 

LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES 

REITOR 


