
 
 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Recredenciada pelo Decreto Estadual  

N° 16.825, de 04.07.2016 

 
Campus de Itapetinga                                                             (77) 3261-8609 | dcen@uesb.edu.br 

 

 

 

Itapetinga, Bahia, 20 de janeiro de 2023 

 

O Departamento de Ciências Exatas e Naturais (DCEN) torna pública a 

abertura de vagas para estágio de Pós-Doutorado, nas modalidades III e IV do 

Cap. II, art. 2º da Resolução UESB 77/2018. 

Segundo a Resolução, o estágio de Pós Doutorado da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia – UESB (PÓS DOC/UESB) visa o aprimoramento em 

pesquisa, realizado junto aos Departamentos, Programas de Pós Graduação 

Stricto Sensu ou programas especiais das agências de fomento, em suas 

Unidades Universitárias, sob a supervisão de um docente, com o objetivo de 

aprimorar a formação profissional do Pós Doutorando e contribuir para 

melhorar o nível de excelência acadêmica, científica e tecnológica da 

Instituição. 

Assim, os professores vinculados ao DCEN divulgam disponibilidade em 

supervisionar pesquisadores que possuem interesse em realizar estágio de 

Pós-Doutorado nas modalidades mencionadas.  

No quadro a seguir, apresentamos os nomes dos docentes, sua(s) linha(s) de 

pesquisa e o link para acesso ao currículo lattes. 

Os interessados deverão enviar e-mail ao DCEN. 

E-mail para contato: dcen@uesb.edu.br 
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Professor/Pesquisador Linha(s) de Pesquisa Link do Currículo Lattes 

 
 

Dr. Ademir de Jesus Silva 
Júnior 

 

 
- Ensino e aprendizagem de 
Ciências; 
 
- Formação de Professores de 
Química. 
 

 
 
http://lattes.cnpq.br/2597388
704670718 
 

 
 
 
Dr. Carlos Bernard Moreno 

Cerqueira Silva 

 
- Caracterização e Conservação 
dos Recursos Naturais e da 
Biodiversidade; 
 
- Sustentabilidade 
Socioambiental e Educacional 
(com ênfase na Biologia da 
Conservação). 
 

 
 
 
http://lattes.cnpq.br/6675827
169038466 

 
 
 
Dr. Carlos Eduardo Rocha 

Duarte Alencar 
 

 
- Variação intra-, 
interpopulacional e intrasexual 
do tamanho e forma corporal de 
organismos; 
 
- Ecologia de Populações e 
Comunidades de Crustacea 
Decapoda dulcícolas e 
costeiro/marinho. 
 

 
 
 
 
 
 

http://lattes.cnpq.br/1637582
704373062 

 
 
 
 
 

Dr. Ignácio Sebastian 
Gomez 

 
- Aplicações de teoria da 
informação; 
 
- Difusão não homogênea e 
sistemas com massa 
dependente da posição; 
 
- Estruturas algébricas 
deformadas e física 
matemática; 

 
 
 
 
 
http://lattes.cnpq.br/9589526
464599195 
 

http://lattes.cnpq.br/2597388704670718
http://lattes.cnpq.br/2597388704670718
http://lattes.cnpq.br/6675827169038466
http://lattes.cnpq.br/6675827169038466
http://lattes.cnpq.br/1637582704373062
http://lattes.cnpq.br/1637582704373062
http://lattes.cnpq.br/9589526464599195
http://lattes.cnpq.br/9589526464599195
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- Dinâmica em mapas discretos 
com densidades invariantes. 
 

 
 
 
Dr. Paulo Sávio Damásio da 

Silva 
 

 
- Caracterização e Conservação 
dos Recursos Naturais e da 
Biodiversidade; 
 
- Recursos Naturais e Manejo 
de ecossistemas. 
 

 
 
 
http://lattes.cnpq.br/9682130
431828643 

 
 
 

Dr. Ronaldo Silva Thibes 
 

 
- Física-matemática; 
 
- Teoria de campos; 
 
- Ciências ambientais. 
 

 
 
http://lattes.cnpq.br/3233458
366434606 

 

http://lattes.cnpq.br/9682130431828643
http://lattes.cnpq.br/9682130431828643
http://lattes.cnpq.br/3233458366434606
http://lattes.cnpq.br/3233458366434606

