
 

EDITAL Nº 126/2018 

Referente ao Aviso Nº 213/2018, publicado no DOE de 13/11/2018. 
 

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas atribuições, legais e 

regimentais, torna público o Processo de Seleção de Candidatos ao Programa de Pós-Graduação stricto 

sensu em Ensino, Linguagem e Sociedade (PPGELS), em nível de Mestrado Profissional, ofertado pelo 

Departamento de Ciências Humanas (DCH), Campus VI da UNEB, em Caetité, aprovado pelo Conselho 

Universitário (CONSU) por meio da Resolução nº 1.331/2018, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) 

em 26 de maio de 2018 e recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), com base no Parecer nº 162/2011 do CNE/CES, homologado pelo Ministro da Educação, conforme 

publicação no Diário Oficial da União em 05/10/2018, que será regido pelas disposições do presente Edital, 

observando a Resolução nº 1.274/2017 (CONSU/UNEB). 

 

1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS DO CURSO 

O PPGELS tem por finalidade a qualificação de profissionais ligados a instituições de ensino (educação 

básica) e outros profissionais relacionados à educação não formal para o desenvolvimento de pesquisas 

aplicadas, produtos e práticas de caráter intervencionista que contribuam com a melhoria do ensino no 

semiárido baiano. 

1.1 O Programa é composto pela Área de Concentração “Ensino, Linguagem e Sociedade”, que oferece uma 

proposta ampla para articular linhas de pesquisa que tratam da relação entre: a) ensino, linguagens e 

identidades; b) ensino, saberes e práticas educativas; e c) ensino, sociedade e ambiente. 

1.2 São Vinculadas à Área de Concentração “Ensino, Linguagem e Sociedade” três linhas de pesquisa:  

a) Linha de Pesquisa I – Ensino, Linguagens e Identidades: a Linha se constitui como um espaço de 

discussão e produção de conhecimentos interdisciplinares que congreguem estudos acerca de diversas 

práticas de ensino formal (educação básica) e não formal e suas relações com diferentes linguagens – 

modalidades de comunicação humana verbal e/ou não verbal – e processos identitários. Trata das 

interrelações dos fatores históricos, culturais e linguístico-discursivos de um grupo social e/ou de uma 

dada sociedade, a partir dos quais os sujeitos constroem suas identidades. Articula a dimensão teórica e 

prática da educação com discursos materializados em diversificadas esferas das atividades linguageiras e 

sociais na perspectiva de fomentar a realização de produtos e processos educacionais. 

b) Linha de Pesquisa II – Ensino, Saberes e Práticas Educativas: a Linha investiga a escola de educação 

básica como um espaço cultural e institucional, procurando articular sujeitos (professores, alunos e 

gestores) aos saberes, às práticas e aos processos educativos, na perspectiva de constituir um campo de 

pesquisa profícuo para o entendimento da realidade escolar brasileira. Considerando a diversidade de 

temas presentes nos processos educativos, essa linha dedica-se a estudar a cultura escolar, a história dos 



 

currículos e das disciplinas escolares, as práticas de leitura, a construção de processos de aprendizagem, a 

interdisciplinaridade, os manuais escolares, o campo das diversidades (étnica, racial e de gênero) e sua 

interface com propostas escolares, o espaço escolar, os arquivos escolares. 

c) Linha de Pesquisa III – Ensino, Sociedade e Ambiente: a Linha desenvolve pesquisas e produtos 

educacionais a partir da descrição de práticas de ensino em espaços formais (educação básica) e não 

formais situados em comunidades urbanas e rurais que produzem modos de existência em territórios de 

identidade do semiárido (caatinga, cerrado, alto sertão e outros). Nesta linha, as pesquisas deverão 

“pensar” e “fazer” as suas questões e práticas com os grupos locais, estabelecendo conexões entre saberes 

e práticas das escolas e dos demais espaços comunitários com vistas ao aprimoramento dos processos de 

ensino-aprendizagem das disciplinas escolares. Esses produtos devem considerar as práticas sociais 

desenvolvidas fora da escola e os conhecimentos prévios dos estudantes (seus esquemas explicativos do 

mundo) que informam as perspectivas dos moradores do semiárido. Para oportunizar a participação de 

diferentes sujeitos, as questões de gênero, sexualidade e raça que são subjacentes à existência das 

comunidades nas quais as escolas investigadas estão situadas são centrais para esta linha. 

1.3 Do prazo de integralização do Curso: 

1.3.1 O prazo máximo para a integralização do Curso é de 24 (vinte e quatro) meses. 

1.3.2 As atividades do PPGELS são desenvolvidas durante a semana, conforme calendário e horários 

previamente definidos. 

 

2. DO NÚMERO DE VAGAS  

2.1 O número de vagas ofertadas para o ano letivo de 2019 totaliza 30 (trinta) vagas, distribuídas entre as 

Linhas de Pesquisa, conforme Anexo I.  

2.2 A Comissão de Seleção, composta conforme Ato Administrativo do PPGELS nº 001/2018, decidirá sobre 

redistribuição de vagas, seja em decorrência de não aprovação no processo seletivo ou por inexistência de 

candidatos.  

2.3 Em atendimento à Resolução do CONSU n.º 1.339/2018 (D.O.E. de 28.07.2018) serão ofertadas a quem 

preencha as condições estabelecidas neste Edital e optar pelo sistema de cotas:  

I - 40% (quarenta por cento) das vagas para candidatos(as) negros(as);  

II - 5% (cinco por cento) das sobrevagas para candidatos(as) indígenas;  

III - 5% (cinco por cento) das sobrevagas para candidatos(as) quilombolas;  

IV - 5% (cinco por cento) das sobrevagas para candidatos(as) cigano(as);  

V - 5% (cinco por cento) das sobrevagas para candidatos(as) com deficiência, transtorno do espectro autista 

ou altas habilidades; e  

VI - 5% (cinco por cento) das sobrevagas para candidatos(as) transexuais, travestis ou transgêneros.   

2.3.1. Entende-se como sobrevaga o quantitativo de vagas resultante da aplicação do percentual sobre o 

número de vagas oferecido por turma/curso.  



 

2.3.2. No ato da inscrição do processo seletivo, o(a) candidato(a) que desejar concorrer às vagas especificadas 

no item 2.3, deverá fazer a opção explícita constante no formulário de inscrição. 

2.3.3. Estão habilitados a concorrer às vagas reservadas os(as) candidatos(as) negros(as) e às sobrevagas 

os(as) candidatos(as) indígenas; os(as) candidatos(as) quilombolas; os(as) candidatos(as) ciganos(as); os(as) 

candidatos(as) com deficiência, com transtorno do espectro autista ou com altas habilidades e os(as) 

candidatos(as) transexuais, travestis ou transgêneros que preencham os seguintes requisitos:  

a) Tenha cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola 

pública;  

b) Tenha renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional 

vigente no ato da matrícula;  

c) Seja e declare-se negro(a) ou indígena ou quilombola ou cigano(a), conforme quadro de auto-classificação 

étnico-racial constante da ficha de inscrição do respectivo processo seletivo, aquele(a) que optar pelas vagas 

reservadas aos(às) candidatos(as) negros(as) ou pelas sobrevagas destinadas aos(às) candidatos(as) indígenas, 

quilombolas e ciganos(as);  

d) Seja e declare-se com deficiência ou transtorno do espectro autista ou altas habilidades, conforme o quadro 

de auto-classificação (em consonância com a Lei Brasileira de Inclusão – Lei Federal nº 13.146/2015), 

constante da ficha de inscrição do respectivo processo seletivo, aqueles(as) candidatos(as) que optarem pelas 

sobrevagas destinadas aos(às) candidatos(as) com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas 

habilidades; e 

e) Seja e declare-se transexual ou travesti ou transgênero, conforme quadro de auto-classificação de identidade 

de gênero constante da ficha de inscrição do respectivo processo seletivo, aquele(a) que optar pelas 

sobrevagas destinadas aos(às) candidatos(as) transexuais, travestis ou transgêneros.  

2.3.4. Os (as) candidatos(as) que fizerem opção expressa pelas vagas reservadas ou sobrevagas e não se 

enquadrarem nos requisitos expressos nos itens “a” e “b”, “c”, “d”, e “e”, os 03 (três) últimos em consonância 

com a sua opção, serão eliminados(as) do processo seletivo ou terão a matrícula anulada a qualquer tempo.  

2.4 O processo seletivo respeita a disponibilidade de vagas por professor integrante do quadro docente do 

PPGELS, conforme orientações do Documento de Área, expedido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

2.5 O PPGELS disponibiliza vagas para candidatos Servidores (docentes e técnicos-administrativos) da 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB), conforme Anexo II.  

2.6 O PPGELS disponibilizará 10% (dez por cento) a mais do total das vagas para candidato estrangeiro, 

oriundo de país que não integre a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), o qual deverá 

apresentar, no ato da matrícula, Certificado que ateste proficiência em Língua Portuguesa, nível intermediário 

ou superior: CELPE-BRAS ou CILP. 

 

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  



 

3.1 As inscrições ocorrerão no período de 26/11/2018 a 25/01/2019, mediante entrega, no Protocolo do 

DCH/VI/UNEB, ou envio, por SEDEX, da documentação indicada no item 4, em envelope lacrado, com data 

limite de entrega ou postagem até dia 25 de janeiro de 2019, para o endereço:  

 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB 

Departamento de Ciências Humanas– Campus VI 

Programa de Pós-Graduação em Ensino, Linguagem e Sociedade – PPGELS  

Av. Contorno, S/N, Caetité - BA, CEP: 46400-000 

 

3.2 O envelope deverá estar devidamente lacrado e identificado, em sua face externa, com: Nome do 

candidato e Linha de Pesquisa do seu interesse. 

3.3 O candidato com deficiência (motora, visual ou auditiva), deverá indicá-la na ficha de inscrição e 

encaminhar laudo médico, junto aos documentos de inscrição descritos no item 4. 

3.3.1 A não indicação, no formulário de inscrição, da necessidade de Atendimento Especial, bem como a não 

apresentação de Laudo Médico, isenta a UNEB de qualquer responsabilidade no atendimento especial para a 

realização das etapas do processo seletivo e das demais providências durante o curso. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO 

4.1 O envelope mencionado no item 3.2 deverá conter a documentação abaixo: 

a) Formulário de Inscrição, disponível em: https://portal.uneb.br/ppgels/, devidamente preenchido, com 

número de inscrição gerado pelo sistema e assinado pelo candidato; 

b) RG e CPF; 

c) Comprovante de Pagamento: depósito identificado ou transferência identificada (DOC/TED), da taxa de 

inscrição no valor de R$100,00 (cem reais), constando o nome do(a) candidato(a), conforme dados 

bancários a seguir indicados. Caso a transferência seja realizada da conta de terceiros, deverá constar, no 

comprovante, o nome do candidato inscrito.  

 

Banco do Brasil 

Agência: 3832-6 

Conta corrente: 991.819-1 

Favorecido: SCU BB UNEB-CAETITE 

CNPJ: 14.485.841/0001-40 

 

d) Cópia do Contracheque (apenas para servidores da UNEB): a dispensa da taxa de inscrição se aplica, 

exclusivamente, aos Servidores da Universidade do Estado da Bahia (Efetivos, Regime Especial de 

Direito Administrativo (REDA) e Cargos Comissionados), mediante apresentação de cópia do contracheque 

(referente a apenas um dos 03 (três) últimos meses); 



 

e) Diploma de graduação ou certificado de conclusão do Curso de Graduação ou declaração de provável 

concluinte: cópia autenticada por cartório, ou assinada e carimbada por servidor público (não vinculado ao 

PPGELS) do diploma ou do certificado de conclusão do Curso de Graduação ou declaração de provável 

concluinte. No caso de entrega presencial, a autenticação poderá ser realizada no protocolo do Departamento 

de Ciências Humanas (DCH), Campus VI (Caetité, Bahia) da UNEB, mediante a apresentação dos originais. 

f) Anteprojeto: 03 (três) vias não identificadas e 01 (uma) via identificada com o nome do autor, elaboradas de 

acordo com as orientações do Anexo VII. 

g) Currículo Lattes-CNPq atualizado, uma via impressa da própria Plataforma (http://lattes.cnpq.br), 

acompanhado de cópias de documentação comprobatória das produções dos últimos 05 (cinco) anos. 

h) Laudo Médico, para candidato com deficiência, a saber: Deficiência Física (paraplegia, paraparesia, 

monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 

amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 

adquirida); Deficiência Visual (cegueira, baixa visão), Deficiência auditiva (perda bilateral, parcial ou total); 

Deficiência Surdocegueira; Deficiência Múltipla; Pessoas com transtornos globais do desenvolvimento 

(Transtorno do espectro autista); Pessoas com altas habilidades/superdotação. 

4.2 Os documentos descritos no item 4.1 deverão ser encadernados e com páginas numeradas, na seguinte 

ordem: 1. Formulário de Inscrição, 2. RG e CPF, 3. Currículo Lattes-CNPq, 4. Diploma ou certificado de 

conclusão do Curso de Graduação ou declaração de provável concluinte. Observação: cada uma das quatro 

cópias do Anteprojeto deve ser encadernada separadamente (em quatro volumes). 

4.3 Inscrições com pendência de documentos não serão homologadas. 

4.4 Em hipótese alguma, será devolvido o valor da taxa de inscrição. 

4.4.1 Os candidatos não aprovados terão o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de homologação 

do resultado final, para retirar a documentação na secretaria do PPGELS. Após este prazo, os documentos 

serão incinerados. 

 

5. ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

5.1 O processo de seleção é composto pelas seguintes etapas: 

a) Etapa I: Homologação das inscrições baseada na conferência da documentação exigida neste Edital. 

b) Etapa II: Prova Temática a ser realizada em 08 de fevereiro de 2019, sexta-feira, das 9h às 13h, no 

Departamento de Ciências Humanas, Campus VI, Caetité, Bahia. A prova será composta por duas questões: 

uma questão geral e uma questão referente à Linha de Pesquisa escolhida pelo candidato, conforme 

referências apresentadas no Anexo X. 

b) Etapa III: É composta por duas fases: Avaliação do Anteprojeto dos candidatos com inscrições 

homologadas e aprovados na Etapa II, de acordo com as orientações apresentadas no Anexo VII; e Avaliação 

do Currículo Lattes, conforme Barema previsto no Anexo IV. 

c) Etapa IV: Entrevista: realizada conforme lista nominal divulgada no site do DCH/VI/UNEB 

(https://portal.uneb.br/ppgels/) na qual constará local e horário pré-definidos, não sujeitos a alterações a 

http://lattes.cnpq.br/


 

pedido de candidatos; serão considerados (conforme Anexo V): domínio sobre a Proposta de Trabalho; 

aderência à modalidade Mestrado Profissional; conhecimento em Ensino, Linguagens, Sociedade e Ambiente; 

fluência na linguagem técnica relacionada à apresentação da proposta; domínio do campo profissional - foco 

da aplicação da Proposta; aderência à Instituição onde o(a) candidato(a) atua ou pretende atuar. 

5.2 A nota final da Etapa III será a média ponderada das notas obtidas no Anteprojeto e Currículo Lattes, 

observando o peso de cada etapa:  

5.2.1 Anteprojeto: Peso 7 (sete).  

5.2.2 Currículo Lattes: Peso 3 (três).  

5.3 A nota final da Etapa IV (Entrevista) terá pontuação máxima igual a 10 (dez), conforme detalhamento 

contido no Anexo V). 

5.4 Os resultados de todas as etapas, deste processo seletivo, serão publicados nas datas indicadas no item 9 - 

Do Cronograma, a partir das 17 horas. 

 

6. DOS RECURSOS 

6.1 O candidato terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, após a divulgação dos resultados, de cada etapa, para 

ingressar com recurso, que pode ser apresentado presencialmente, na Secretaria Acadêmica do PPGELS, 

localizada na Av. Contorno, S/N, Caetité - BA, CEP: 46400-000, por intermédio de formulário específico, 

conforme Anexo IX, ou por e-mail (ppgels@uneb.br), com o envio do formulário em PDF, indicando o 

assunto do e-mail: Recurso Seleção Regular PPGELS 2019.1 – Nome do Candidato, atendendo ao 

Cronograma disposto no item 9. 

6.2 Os recursos da Etapa I serão recebidos e analisados pela Comissão de Seleção. 

6.3 Os recursos das Etapas II, III e IV serão recebidos e analisados pela Comissão de Seleção, a partir do 

parecer exarado pela banca examinadora responsável pelo processo de avaliação objeto do recurso. 

6.4 Os resultados dos recursos de todas as fases serão divulgados a partir das 17 horas, conforme as datas 

especificadas no cronograma deste Edital. 

6.5 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou os interpostos fora 

do prazo estabelecido neste Edital não serão apreciados. 

6.6 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos 

recursos no endereço eletrônico https://portal.uneb.br/ppgels/, sob pena de perda do prazo recursal. 

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

7.1 Todas as etapas do processo seletivo, previstas no item 5 - ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO são 

eliminatórias. 

7.2 A nota final de cada candidato será a média ponderada entre a Etapa II (PROVA TEMÁTICA), com peso 

3 (três); ETAPA III (Anteprojeto e Currículo Lattes), com peso 4 (quatro); e Etapa III (Entrevista) com peso 3 

(três), conforme detalhado no Anexo VI. 

mailto:ppgels@uneb.br


 

7.3 Serão considerados classificados os candidatos que alcançarem, no mínimo, a nota final de 7,0 (sete) 

pontos.  

7.4 O resultado será por Linha de Pesquisa, em ordem decrescente da nota obtida, respeitando o número de 

vagas indicadas no item 2.1 deste Edital. 

7.5 Após resultado final, caso ocorra desistência de candidato, serão convocados os aprovados por Linha de 

Pesquisa, sendo respeitada a ordem de classificação, após emissão de parecer pela Comissão, conforme 

mencionado no item 2.2. 

7.6 Os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem:  

7.6.1 Maior nota da Entrevista. 

7.6.2 Maior nota do Anteprojeto.  

7.6.3 Maior nota da Prova Temática 

7.6.4 Maior nota do Currículo Lattes.  

7.7 O resultado final será publicado em 13 de março de 2019, a partir das 17 horas, no site e mural do 

PPGELS (https://portal.uneb.br/ppgels/), acompanhado de orientações para realização da matrícula.  

7.8 O candidato aprovado deverá cumprir a sua integralização curricular, conforme Regimento do PPGELS, 

incluindo a aprovação no exame de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), quando não apresentado 

documento comprobatório de proficiência no idioma.  

7.8.1 A aprovação na prova de proficiência em língua estrangeira é requisito para a permanência no Programa. 

O candidato terá até o final do primeiro ano do Curso para obter aprovação, sendo oferecidas duas 

oportunidades: uma no final do primeiro semestre e outra no final do segundo semestre. 

7.8.2 Serão aceitos comprovantes dos tipos TOEFL, IELTS, CPE, ECPE, DELE ou SIELE ou emitido por 

programa de pós-graduação reconhecido pela CAPES, instituto de letras de nível superior ou cursos de língua 

inglesa ou espanhola reconhecidos, em qualquer caso, emitidos nos últimos cinco anos. 

 

8. MATRÍCULA  

8.1. A matrícula será realizada entre os dias 14 e 15 de março de 2019, no horário de 09h às 11h e das 14h às 

16h, na Secretaria do PPGELS, localizada na Av. Contorno, S/N, Caetité - BA, CEP: 46400-000, mediante a 

apresentação e entrega dos seguintes documentos: 

a) Formulário de matrícula (disponível em https://portal.uneb.br/ppgels/) 

b) 01 (uma) foto 3x4 

c) Original e cópia da carteira de identidade; 

d) Original e cópia do CPF; 

e) Original e cópia do título de eleitor e comprovação de quitação com a Justiça Eleitoral, disponível em: 

(http://www.tre-ba.jus.br) e; 

f) Original e cópia do certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino). 

8.2. A documentação deverá ser entregue pelo candidato ou através de procuração simples (modelo disponível 

no Anexo VIII). Na matrícula por procuração simples, o candidato deverá enviar as cópias autenticadas dos 

http://www.tre-ba.jus.br/


 

documentos relacionados no item 8.1, sendo necessária também a apresentação de documento oficial do 

procurador, com foto. 

8.3. Os (as) candidatos(as) aprovados(as) autodeclarados(as) indígenas deverão apresentar, no ato da 

matrícula, a título de comprovação do direito ao ingresso por esta ação afirmativa, declaração comprobatória 

do pertencimento étnico, assinada por, pelo menos, três lideranças reconhecidas de sua respectiva 

comunidade. 

 8.4. Os (as) candidatos(as) aprovados(as) autodeclarados(as) quilombolas deverão apresentar, no ato da 

matrícula, a título de comprovação do direito ao ingresso por esta ação afirmativa, declaração comprobatória 

do pertencimento étnico e residência, assinada pelo(a) presidente(a) da organização/associação de sua 

respectiva comunidade e Carta Certificação da comunidade emitida pela Fundação Cultural Palmares.  

8.5. Os(as) candidatos(as) aprovados(as) autodeclarados(as) ciganos (as), deverão apresentar, no ato da 

matrícula, a título de comprovação do direito ao ingresso por esta ação afirmativa, documento composto por 

autodeclaração, acompanhada de um resumo genealógico (memorial étnico autodescritivo), confirmado e 

assinado por duas lideranças de famílias extensas (um líder da sua família extensa e a outra de líder de família 

extensa da mesma cidade ou de outras cidades) reconhecidas por associações de etnias ciganas legalmente 

registradas no Brasil. I- Entende-se por organizações Ciganas devidamente reconhecidas as instituições civis 

de natureza formal, como associações, conselhos e outras; e, II- As instituições deverão estar constituídas, e 

registradas e definidas em seus estatutos como Cigana (Rom ou Calon ou Sinti), sejam de linhagem étnica, 

supraétnica ou de caráter local e regional.  

8.6. Os(as) candidatos(as) aprovados(as) para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, transtorno do 

espectro autista ou altas habilidades deverão apresentar, no ato da matrícula, a título de comprovação do 

direito ao ingresso por esta ação afirmativa, laudo caracterizador da deficiência ou laudo de avaliação do 

transtorno do espectro autista ou relatório de avaliação de altas habilidades emitido por uma equipe 

multidisciplinar (documento original ou cópia autenticada, conforme a legislação), emitido nos últimos 12 

(doze) meses, que indique o tipo, o grau ou o nível da deficiência, do transtorno do espectro autista, das altas 

habilidades do(a) candidato(a), com expressa referência ao código correspondente à Classificação 

Internacional de Doenças (CID-10) da Organização Mundial de Saúde (OMS) e/ou Manual de Diagnóstico e 

Estatística das Perturbações Mentais (DSM) da Associação Americana de Psiquiatria (APA).  

8.7. Os(as) candidatos(as) aprovados(as) autodeclarados(as) transexuais, travestis ou transgênero deverão 

apresentar, no ato da matrícula, a título de comprovação do direito ao ingresso por esta ação afirmativa, um 

documento de autodeclaração ratificado pelo Conselho Estadual dos Direitos da População de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais. 

8.8. A não observância dos prazos estabelecidos implicará no cancelamento da matrícula. 

 

9. DO CRONOGRAMA  

9.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, bem como da divulgação dos resultados de cada 

Etapa, constam do quadro a seguir: 



 

 

ATIVIDADES DATAS OBSERVAÇÕES 

Inscrições 
26/11/2018 a 

25/01/2019 

Presencial ou via SEDEX 

 

Fase I: Homologação das inscrições 04/02/2019 
Mural e Site do DCH/VI/UNEB 

(https://portal.uneb.br/ppgels/) 

Recurso da Fase I 05 e 06/02/2019 
Mural e Site do DCH/VI/UNEB 

(https://portal.uneb.br/ppgels/) 

Publicação do resultado final da Fase I 07/02/2019 
Mural e Site do DCH/VI/UNEB 

(https://portal.uneb.br/ppgels/) 

Fase II: Prova Temática 

 
08/02/2019 

Mural e Site do DCH/VI/UNEB 

(https://portal.uneb.br/ppgels/) 

Resultado da Prova Escrita 13/02/2019 
Mural e Site do DCH/VI/UNEB 

(https://portal.uneb.br/ppgels/) 

Recurso da Prova 14 e 15/02/2019 
Mural e Site do DCH/VI/UNEB 

(https://portal.uneb.br/ppgels/) 

Resultado do Recurso 18/02/2019 
Mural e Site do DCH/VI/UNEB 

(https://portal.uneb.br/ppgels/) 

Fase III: Análise do Anteprojeto e currículo 

Lattes. 

Convocação para entrevistas 

18/02/2019 

Mural e Site do DCH/VI/UNEB 

(https://portal.uneb.br/ppgels/) 

Recurso da análise da proposta de trabalho e 

currículo Lattes 
19 e 20/02/2019 

Mural e Site do DCH/VI/UNEB 

(https://portal.uneb.br/ppgels/) 

Resultado do Recurso 

 
21/02/2019 

Mural e Site do DCH/VI/UNEB 

(https://portal.uneb.br/ppgels/) 

Fase IV: Entrevista 22 e 23/02/2019 
Mural e Site do DCH/VI/UNEB 

(https://portal.uneb.br/ppgels/) 

 Resultado da entrevista 25/02/2019 
Mural e Site do DCH/VI/UNEB 

(https://portal.uneb.br/ppgels/) 

Recurso da entrevista 26 e 27/02/2019 
Mural e Site do DCH/VI/UNEB 

(https://portal.uneb.br/ppgels/) 

Resultado do recurso 12/03/2019 
Mural e Site do DCH/VI/UNEB 

(https://portal.uneb.br/ppgels/) 

Homologação do Resultado Final do 

Processo Seletivo 
13/03/2019 

Mural e Site do DCH/VI/UNEB 

(https://portal.uneb.br/ppgels/) 

Matrícula 14 e 15/03/2019 Secretaria do PPGELS / DCH VI 

Início das aulas 19/03/2018 DCH/VI/UNEB, Caetité, Bahia 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

10.1 Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que:  

10.1.1 Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da seleção.  

10.1.2 Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste Edital.  

10.1.3 Não comparecer a quaisquer das etapas do processo seletivo nas datas e horários previstos.  

10.1.4 Não realizar o pagamento da taxa de inscrição, como depósito/transferência identificado (com o nome 

do candidato), ressalvados os casos previstos na alínea “c”, item 4.1. 



 

10.2 Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas estabelecidas neste edital 

e no Regulamento de Pós-Graduação Ensino, Linguagem e Sociedade (PPGELS), ao qual se inscreve. 

10.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção do PPGELS. 

 

 

GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 12 de novembro de 2018. 

 

José Bites de Carvalho 

Reitor 



 

ANEXO I 

  

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR LINHA DE PESQUISA 

 

 

Linhas de Pesquisa Vagas 

Linha I Ensino, Linguagens e Identidades 10 

Linha II Ensino, Saberes e Práticas Educativas 10 

Linha III Ensino, Sociedade e Ambiente 10 

TOTAL 30 

 

 

 



 

ANEXO II 

  

Detalhamento da distribuição de vagas por Linha de Pesquisa 

 

 

Linhas de 

Pesquisa 

VAGAS SOBREVAGAS 

Total 

de 

Vagas 

40% 

Ampla 

concorrência 

40% 

Negros 

20% 

Servidores 

da UNEB 

(Docentes 

e 

Técnicos) 

5% 

Indígenas 

5% 

Quilombolas 

5% 

Ciganos 

5% 

deficiência, 

transtorno 

do espectro 

autista e 

altas 

habilidades 

5% 

Transexuais, 

Travestis e 

Transgêneros 

 

10% 

Estrangeiros 

que não 

integram a 

Comunidade 

de Países de 

Língua 

Portuguesa 

(CPLP) 

Linha I – Ensino, 

Linguagens e 

Identidades 

10 4 4 2 1 1 1 1 1 1 

Linha II – Ensino, 

Saberes e Práticas 

Educativas 

10 4 4 2 1 1 1 1 1 1 

Linha III – Ensino, 

Sociedade e 

Ambiente 

10 4 4 2 1 1 1 1 1 1 

 

 



 

ANEXO III 

 

ETAPA II 

Barema da Prova Temática do Processo Seletivo de Alunos Regulares 2019 

Candidato(a): 

Linha I    (    )       

Linha II   (     ) 

Linha III (     ) 

Categoria de ingresso:  

(  ) Ampla Concorrência   (  )  Negros(as)   (  ) Servidores da UNEB   

(  ) Indígenas   (  ) Quilombolas   (  ) Ciganos(as)  (  ) Transexuais, Travestis e 

Transgêneros 

(  ) deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades 

Avaliador(a):  

*Imprescindível o preenchimento deste cabeçalho, visto que o mesmo será utilizado em outras etapas do processo. 

 

Prova Pontos 

Nota 

Avaliadores 

01 02 03 

Desempenho linguístico: estilo de 

linguagem/ organização textual / adequação 

gramatical 

1,5    

Textos coerentes com as questões da prova 3,0    

Articula as questões com a linha de pesquisa 3,0    

Capacidade de argumentação e síntese 1,5    

Uso de referências pertinentes e atualizadas 1,0    

Total 10,0    

 

  



 

ANEXO IV 

 

ETAPA III 

Barema do Anteprojeto do Processo Seletivo de Alunos Regulares 2019 

Candidato(a): 

Linha I    (    )       

Linha II   (     ) 

Linha III (     ) 

Categoria de ingresso:  

(  ) Ampla Concorrência   (  )  Negros(as)   (  ) Servidores da UNEB   

(  ) Indígenas   (  ) Quilombolas   (  ) Ciganos(as)  (  ) Transexuais, Travestis e 

Transgêneros 

(  ) deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades 

Avaliador(a):  

*Imprescindível o preenchimento deste cabeçalho, visto que o mesmo será utilizado em outras etapas do processo. 

Aspectos Avaliados 
Pontuação 

Máxima 

Pontuação 

Obtida 

Relevância e impactos no ensino 2,00   

Clareza nos objetivos e do objeto de pesquisa 1,50   

Viabilidade da aplicação: o produto e/ou processo gerado pela proposta de trabalho possui 

potencial para aplicação e se adequa ao lócus de trabalho do candidato 
1,50   

Desempenho linguístico: estilo de linguagem/ organização textual / adequação gramatical 1,00  

Aderência do objeto de trabalho à Linha de Pesquisa  2,00   

Contextualização e justificativa: o produto final a ser apresentado se adequa à modalidade 

de Trabalho de Conclusão de Curso adotados pelo PPGELS? 

O trabalho de conclusão do curso poderá ter os seguintes formatos: dissertação, artigos 

(multipaper), patente, registros de propriedade intelectual, projetos técnicos, 

desenvolvimento de materiais didáticos, desenvolvimento de materiais didáticos e/ou 

instrucionais, desenvolvimento de materiais, processos e técnicas, produção de programas 

de mídia, editoria, estudos de caso, protocolo experimental ou de aplicação em serviços, 

desenvolvimento de kits e/ou desenvolvimento de projetos de inovação em ensino. 

(Regimento PPGELS, Art. 36º). 

2,00 
 

Total de pontos 10,00   

PARECER DO AVALIADOR: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 



 

Barema do Currículo Lattes do Processo Seletivo de Alunos Regulares 2019: 

 

Candidato(a): 

Linha I    (    )       

Linha II   (     ) 

Linha III (     ) 

Categoria de ingresso:  

(  ) Ampla Concorrência   (  )  Negros(as)   (  ) Servidores da UNEB   

(  ) Indígenas   (  ) Quilombolas   (  ) Ciganos(as)  (  ) Transexuais, Travestis e 

Transgêneros 

(  ) deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades 

Avaliador(a):  

*Imprescindível o preenchimento deste cabeçalho, visto que o mesmo será utilizado em outras etapas do processo. 

 

A. Formação Pontuação 

Máxima 

Pontuação 

Obtida 

Iniciação Científica/Tecnológica (bolsista, estagiário, monitor e similares) 0,50  

Pós-Graduação lato-sensu (Especialização)  2,00  

Total de pontos 2,50  

 

B. Experiência profissional Pontuação 

Máxima 

Pontuação 

Obtida 

Docência (Educação Básica ou Educação Superior ou Ensino Técnico) 1,25  

Gestão (institucional, de processos, planos, programas, projetos etc.) 1,25  

Atividade técnica ou tecnológica de natureza instrumental (programador, web-

design, modelagem computacional, produtor de mídia, multimídia etc.) 
1,00 

 

Total de pontos 3,50  

 

C. Produção técnica e/ou tecnológica Pontuação 

Máxima 

Pontuação 

Obtida 

Trabalhos técnicos (processos, técnicas, produtos tecnológicos, softwares, 

manuais, patentes, projetos, manuais, assessoria, etc.) 
1,25 

 

Participa de Grupo de Pesquisa (0,25), tem projetos de ensino, pesquisa e/ou 

extensão em andamento ou participa de algum (0,25 por projeto). 

0,75  

Total de pontos 2,00  



 

 

D. Produção acadêmica Pontuação 

Máxima 

Pontuação 

Obtida 

Publicação: artigos, livros e/ou capítulos de livro (0,50 por item) 1,00  

Trabalhos completos (0,25 por trabalho) e/ou resumos em Anais de 

Congressos (0,125 por resumo) 

0,50  

Participação em Eventos Científico-Acadêmicos (0,10 por evento) 0,50  

Total de pontos 2,00  

Resultado/média: ([1.Proposta de Trabalho]  X (peso 7) +  [2. Currículo Lattes]  X (peso 3) )/ 10 =

      

  



 

ANEXO V 

ETAPA III 

  

Barema da Entrevista do Processo Seletivo de Alunos Regulares 2019: 

 

Candidato(a): 

Linha I    (    )       

Linha II   (     ) 

Linha III (     ) 

Categoria de ingresso:  

(  ) Ampla Concorrência   (  )  Negros(as)   (  ) Servidores da UNEB   

(  ) Indígenas   (  ) Quilombolas   (  ) Ciganos(as)  (  ) Transexuais, Travestis e 

Transgêneros 

(  ) deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades 

Avaliador(a):  

*Imprescindível o preenchimento deste cabeçalho, visto que o mesmo será utilizado em outras etapas do processo. 

 

ENTREVISTA 

Itens avaliados 
Pontuação 

Máxima 

Pontuação 

Obtida 

A Domínio sobre a Proposta de Trabalho 1,00  

B Aderência da Proposta ao Programa 1,50  

C 
Conhecimento atualizado em Ensino, Linguagem, Sociedade e 

Ambiente 
2,50  

D 
Fluência na linguagem técnica relacionada à apresentação da 

proposta 
2,50  

E Domínio do campo profissional - foco da aplicação da Proposta 1,50  

F 
Aderência da proposta à alguma Instituição de educação formal ou 

não formal  
1,00  

Total de pontos 10,00  

 

Resultado da Entrevista:   ___ 

 

 

 

 

  



 

ANEXO VI 

 

 

RESULTADO FINAL 

 

 

Candidato(a): 

Linha I    (    )       

Linha II   (     ) 

Linha III (     ) 

Categoria de ingresso:  

(  ) Ampla Concorrência   (  )  Negros(as)   (  ) Servidores da UNEB   

(  ) Indígenas   (  ) Quilombolas   (  ) Ciganos(as)  (  ) Transexuais, Travestis e 

Transgêneros 

(  ) deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades 

Avaliador(a):  

*Imprescindível o preenchimento deste cabeçalho, visto que o mesmo será utilizado em outras etapas do processo. 

 

 

 

Fases do Processo Seletivo 
Pontuação 

Máxima 

Pontuação 

Obtida 

Etapa II: Prova Temática 10  

Etapa III: Anteprojeto e 

Currículo Lattes 
10  

Etapa IV: Entrevista 10  

MÉDIA FINAL 10   

 

Resultado Final: (Etapa II ______ X (peso 3)  + Etapa III ______ X (peso 4) + Etapa IV (peso 3))/10 = ____ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO VII 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO 

O Anteprojeto deve ser orientado segundo uma das seguintes modalidades:  

a) Ação/Intervenção, fundamentada teoricamente, com explicitação de abordagem metodológica do campo 

da pesquisa aplicada e contendo sugestões ou propositivas de experimentos ou atividades práticas indicativas 

do potencial de aplicabilidade e impacto social ou educacional; ou 

b) Proposta de desenvolvimento, fundamentado teoricamente, com suporte em metodologias do campo da 

pesquisa aplicada e ênfase nas dimensões técnicas e tecnológicas, e indicação do potencial de aplicabilidade e 

de inovação em produtos, processos ou serviços de natureza educacional e social. 

Em quaisquer dos casos, sua estrutura deve contemplar os seguintes itens:  

1. Capa: contendo identificação da instituição, do Programa, da Linha de Pesquisa, título do trabalho e nome 

do candidato.  

2. Justificativa: Apresentar as razões que levaram à escolha da temática e do objeto do Anteprojeto, indicando 

sua relevância e seus impactos no âmbito educacional e social, estabelecendo, quando possível, relações entre 

sua experiência profissional e os desafios enfrentados.  

3. Objetivos (geral/específicos): Descrever o objetivo geral e objetivos específicos da proposta.  

4. Proposição do Anteprojeto: Apresentar aspectos gerais que caracterizam a temática e a proposta de 

trabalho, contemplando: I) pressupostos teóricos e metodológicos, II) delimitação do campo de 

execução/locus de desenvolvimento do trabalho, III) Sujeitos/beneficiários, IV) resultados/produtos 

esperados.  

5. Cronograma de execução: apresentar as etapas, períodos, procedimentos e instrumentos. 

6. Referências: apresentar os autores mencionados no Anteprojeto.  

O Anteprojeto deve conter um máximo de 15 (dez) e um mínimo de 10 (cinco) páginas, incluindo os 

elementos pré-textuais e pós-textuais, no padrão ABNT. 

 

  



 

ANEXO VIII 

PROCURAÇÃO SIMPLES – PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS REGULAR 2019 

 

Pelo presente instrumento particular de mandato, eu, ___________________________________________ 

________________________ infra-assinado(a), nacionalidade ______________________________, estado 

civil __________________________, portador(a) da Carteira de Identidade N. _______________________ 

expedido pelo(a) __________________, do Estado ___________, CPF. N. ___________________________, 

residente na (Rua/Av./Praça) _______________________________________________________________,  

N. _______ apto.________, complemento _____________________________________________ 

Bairro _____________________________, CEP _____________________, tel. (  ) 

_____________________, cidade _____________________________________, Estado _____, filho(a) do 

Sr. _______________________________________________________________ e da Sr.ª 

_______________________________________________________________ nomeio e constituo meu 

bastante procurador(a) Sr.(ª) 

_________________________________________________________________, nacionalidade 

______________________________________, estado civil ______________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade Nº __________________________ expedido pelo(a) _______________, do Estado 

_________, CPF. N. ________________________, residente na (Rua/Av./Praça) 

____________________________________________________________, N. ____________ 

Apto.___________, complemento _____________________, bairro ________________________, CEP 

__________________, tel. (   )______________________, cidade ________________________, Estado 

___________, a quem confiro plenos poderes para representar-me junto ao PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO ENSINO, LINGUAGEM E SOCIEDADE, procedendo qualquer assunto relativo minha vida 

acadêmica, podendo para tanto, apresentar provas e documentos, assinar, pagar taxas e tudo mais que fizer 

necessário para desempenho deste mandato, inclusive substabelecer, o que tudo darei por firme e valioso.  

Caetité, _______/_______/______. 

 

________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

  



 

ANEXO IX 

RECURSO – PROCESSO SELETIVO DE ALUNO REGULAR 2019.1 

 

Nome do candidato(a):  CPF: 

Área de Concentração: 

Recurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data do Recurso: _____/_____/2019 
 Assinatura: 

ESPAÇO RESERVADO À 

COMISSÃO DA SELEÇÃO 

NÃO PREENCHER 

 

 

  

 



 

ANEXO X 

REFERÊNCIAS DA PROVA TEMÁTICA DO PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS REGULARES 

2019 

 

 

Geral:  

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra; 

2004. Coleção Leitura 

 

 

Linha I: 

 

BERN, Zilá. Literatura e identidade nacional. Rio Grande do Sul: Ed. UFRGS, 2003. 

 

CORACINI, Maria José Faria. A produção textual na sala de aula e a identidade do autor. In: CORACINI, 

Maria José Faria (org). Interpretação, autoria e legitimação do livro didático. Campinas, SP: Pontes, 2011.  

 

FERNANDES, Cleudemar. Análise do discurso: reflexões introdutórias. São Carlos/SP: Claraluz, 2007. 

 

 

Linha II: 

 

ALVES, Nilda Guimarães. Formação de docentes e currículos para além da resistência. Revista Brasileira de 

Educação v. 22 n. 71 e227147 2017.  

 

PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (orgs). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um 

conceito. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

VIÑAO, Antonio. A história das disciplinas escolares. Revista Brasileira de História da Educação, v. 8, n. 

3, set./dez. 2008.  

 

 

Linha III: 

 

GROSSI, Mônica. Questão Ambiental e a questão de outro metabolismo social: contribuições e desafios aos 

movimentos indígenas e camponeses. Argumentum, Vitória (ES), v. 5, n.1, p. 32- 45, jan./jun. 2013. 

 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11 ed.- Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 

 

INGOLD, Tim. O dédalo e o labirinto: caminhar, imaginar e educar a atenção. Horiz. antropol., Porto Alegre 

,  v. 21, n. 44, p. 21-36,  dez.  2015. 

 


