
 
 

RESULTADO PARCIAL – Edital 53/2019 
III CURSO DE CAMPO EM ECOLOGIA DE FLORESTA NO SUL DA BAHIA 

 

 Candidato Situação 
1 Eduardo Teles CLASSIFICADO 

2 Gilson Neto CLASSIFICADO 

3 Leticia Benavalli CLASSIFICADO 

4 Brenna Pinheiro Bastos CLASSIFICADO 

5 Helena Roland EXCEDENTE* 

6 Ana Beatriz Silva EXCEDENTE* 

7 Lourdes Fallen EXCEDENTE* 

8 Anna Landim EXCEDENTE* 

9 Ana Matos EXCEDENTE* 

10 Priscila Monteiro Alves EXCEDENTE* 

11 Santiago Masagué EXCEDENTE* 

12 Raphael Siqueira EXCEDENTE* 

13 Tatiane Aguiar EXCEDENTE* 

- Romilce Rodrigues DESCLASSIFICADO** 

 
*Caso ocorra desistência de um ou mais alunos, poderão ser convocados outros 

candidatos, respeitando a ordem de classificação. 

**A candidata não atende ao requisito 1.2 do Edital.  
 

Observações: 

1. Os candidatos selecionados deverão confirmar participação para o PPGECB, via e-

mail (pgecologia@uesc.br), até as 12:00hs do dia 28 de maio de 2019. 

 

2. Os candidatos selecionados deverão encaminhar para o PPGECB, presencialmente ou 

pelos correios via Carta Registrada ou SEDEX (com envio posterior de comprovante 

de postagem para o e-mail pgecologia@uesc.br), os documentos a seguir até o dia 

03 de junho de 2019: 

- Formulário de inscrição anteriormente enviado por e-mail em via 

impressa e com assinatura original;-  

- Ficha de matrícula de aluno especial (disponível no site do programa), 

acompanhada de declaração, ambas devidamente preenchidas e assinadas (Código 

e nome da disciplina conforme registro na UESC); 

- Fotocópias autenticadas do CPF, RG e título de eleitor/certidão de quitação eleitoral 

(para alunos brasileiros); 



 
- Fotocópia autenticada da página de identificação do passaporte (para estrangeiros) 

- Fotocópia autenticada do diploma de curso de graduação plena e reconhecido ou 

certificado de conclusão ou de concluinte de curso de graduação plena e 

reconhecido; 

- Fotocópia autenticada do histórico acadêmico da graduação. 

- Documento militar (para homens) 

- Vacinação da febre amarela 

- Seguro saúde (apenas para estrangeiros) 

 

Obs.: As fotocópias podem ser autenticadas na secretaria do 

programa 

 

Endereço para postagem: 

PPG em Ecologia e Conservação da Biodiversidade. 

Universidade Estadual de Santa Cruz, 

Pavilhão Prof. Max de Menezes, 1º andar, sala 1DA, 

Rodovia Jorge Amado, km 16 - Salobrinho - Ilhéus/Bahia/Brasil 

CEP: 45662-900 

 

 

Ilhéus, 20 de maio de 2019 
Pós Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade -UESC  

 


