EDITAL Nº 062/2019
Referente ao Aviso N° 088/2019, publicado no D.O.E. de 03/08/2019.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas atribuições,
legais e regimentais, torna pública a ABERTURA das inscrições para o Processo Seletivo de aluno
regular do Curso de Pós-Graduação stricto sensu - Mestrado em Estudos Africanos, Povos
Indígenas e Culturas Negras (PPGEAFIN), com ingresso em 2020.1. O Curso está vinculado ao
Unidade Acadêmica de Educação à Distância UNEAD , aprovado pelo Conselho Superior de
Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) por meio da Resolução nº 1.859/2016, publicada no
Diário Oficial do Estado em 10/05/2016, p. 25, autorizado pelo Conselho Universitário (CONSU)
por meio da Resolução nº 1.303/2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 17/10/2017, p. 16
e recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
1. DO OBJETIVO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
STRICTO SENSU - MESTRADO EM ESTUDOS AFRICANOS, POVOS INDÍGENAS E
CULTURAS NEGRAS (PPGEAFIN)
1.1 O PPGEAFIN tem por finalidade formar mestres em História e área afins com o claro objetivo
de contribuir para a formação de sujeitos aptos ao ensino e a pesquisa, também para a construção e
difusão do conhecimento em História, a fim de proporcionar novos olhares e conhecimentos sobre o
continente africano, suas representações, bem como sobre os povos indígenas e os negros. Também
tem como meta formar profissionais no âmbito da pesquisa e do ensino, que tenham como foco as
Leis Federais nº 10.639/2003 e nº 11.645/2009. Para isto, o curso compreende do cumprimento de
disciplinas, além da participação em eventos científicos, atividades e seminários das linhas de
pesquisa, estágio docente, exame de qualificação e a dissertação de mestrado, a ser defendida
perante banca examinadora (composta de três membros de titulação maior que a pretendida pelo
discente), em sessão pública e divulgada para tal fim.
1.2 A duração do curso é de 24 (vinte e quatro) meses, correspondendo a 04 (quatro) semestres
letivos, durante os quais deverão ser integralizados 34 (trinta e quatro) créditos, distribuídos pelas
seguintes atividades:
08 (oito) créditos em disciplinas obrigatórias;
08 (oito) créditos em disciplinas optativas;
06 (seis) créditos em atividades programadas;
04 (quatro) créditos no estágio docência;
02 (dois) créditos no exame de qualificação;
06 (seis) créditos na defesa da dissertação.
1.3 O curso é presencial, tem a sua sede e aulas no Departamento de Ciências Humanas e
Tecnologias DCHT Campus XVI, localizado à BA 052, s/n - Irecê/BA e na Rua do Carmo, nº 04,
Santo Antônio – Salvador/BA, constituindo assim os dois polos do programa.
1.4 As aulas serão ministradas de segunda a sábado nos turnos matutino, vespertino e noturno de
acordo com a oferta de disciplinas e atividades.
2. DO NÚMERO DE VAGAS
2.1 O número de vagas ofertadas para o ano letivo de 2020 totaliza 30 (trinta) vagas, sendo 15

(quinze) oferecidas em Salvador e 15 (quinze) em Irecê, distribuídas entre as duas linhas de
pesquisa do Programa, conforme item 3 deste Edital.
2.2 Acompanhando a política de qualificação de docentes da UNEB, o Programa de Pósgraduação em Estudos Africanos, Povos Indígenas e Culturas Negras, reserva, neste processo
seletivo, 20% (vinte por cento) das vagas, ou seja, 06 (seis) vagas aos docentes e técnicos do
quadro permanente da UNEB, em efetivo exercício, que não possuam curso de Pós-graduação
stricto sensu. Os candidatos que optarem por essa modalidade concorrerão entre si. As vagas não
preenchidas serão transferidas para a demanda externa.
2.3 Em atendimento à Resolução do Conselho Universitário (CONSU) nº 1.339/2018 (D.O.E. de
28/07/2018) serão ofertadas 40% (quarenta por cento) das vagas para candidatos(as) negros(as);
5% (cinco por cento) de sobrevagas para candidatos(as) indígenas; 5% (cinco por cento) de
sobrevagas para candidatos(as) quilombolas; 5% (cinco por cento) de sobrevagas para
candidatos(as) ciganos(as); 5% (cinco por cento) de sobrevagas para candidatos(as) com
deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades; e, 5% (cinco por cento) de
sobrevagas para candidatos(as) transexuais, travestis ou transgêneros, que preencherem as
condições estabelecidas neste Edital e optarem pelo sistema de cotas de que trata a referida
Resolução.
2.4 O PPGEAFIN 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).
2.5 Os demais candidatos concorrerão a 40% (quarenta por cento) das vagas restantes, ou seja, 12
(doze) vagas na modalidade “demanda geral”. Os candidatos que optarem por essa modalidade
concorrerão entre si. As vagas não preenchidas serão transferidas para a demanda que tiver
candidato aprovado com média mais alta.
2.6 Não será permitida a mudança do departamento das aulas após a seleção por parte do aluno,
que deverá cumprir integralmente a carga horária no departamento para o qual foi selecionado.
2.7 As vagas não preenchidas serão ocupadas por aqueles com a maior nota no processo seletivo
observando a concordância do aluno em cursar no departamento para o que não se inscreveu.
3. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA
3.1 Área de Concentração:
3.1.1 História, Estudos Africanos, dos povos indígenas e das práticas e costumes dos negros e
negras do Brasil. O curso parte dos pressupostos da análise, a partir da História, dos elementos
pertinentes ao continente africano, povos indígenas e práticas socioculturais dos negros, com o
intuito de estabelecer o conhecimento dos fenômenos alusivos a estas temáticas em específico.
Levando em conta estes processos, esse Curso visa uma interação com as novas políticas públicas
no campo da educação, com o estabelecimento de ações afirmativas para os povos indígenas e os
negros brasileiros, onde se destaca a criação das Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2009, que se
apresentam como caráter inovador ao explicitar uma disputa política contra-hegêmonica, exigindo
a desconstrução de conceitos, noções e parâmetros interpretativos já consolidados nos estudos
históricos e na educação sobre o continente africano, os povos indígenas e os negros brasileiros.
Logo, o Curso abarca pesquisas que explorem práticas, costumes, memórias narrativas, mitos,
dentre outros elementos presentes nas temáticas alusivas à área de concentração.
3.2 Linhas de Pesquisa:

3.2.1 Linha 1: Representações e estudos sobre raça e relações étnicas: África e africanos,
povos indígenas e negros no Brasil. Esta linha se propõe a investigar as questões relacionadas às
representações do continente africano, sua diversidade étnica e cultural, bem como a diversidade
étnica e cultural no Brasil em relação aos povos indígenas e às comunidades negras. Analisar as
diferentes formas que construíram e presentificaram imagens e estereotipias sobre a África, os
povos indígenas e os negros brasileiros. Também objetiva proporcionar um campo de discussão
entre as relações étnico-raciais no Brasil e no continente africano. Os conceitos de raça e étnico,
em suas diferentes dimensões, necessitam do aporte teórico metodológico de várias disciplinas, o
que obriga aos estudos interdisciplinares enquanto forma de responder as questões colocadas sobre
estas temáticas. Os discursos sobre raça, sua feitura e ressignificações, são imprescindíveis para o
entendimento dos primeiros contatos, as transações comerciais e o processo de conquista,
colonização e a colonialidade do poder no Brasil e no continente africano, envolvendo processos
de resistência, negociação e subalternização que envolve o estudo da escravidão indígena, a
construção do tráfico atlântico e da escravidão do negro no Brasil. Sobre estes aspectos, importa
considerar que serão acolhidas as pesquisas que tragam consigo questões que possam ser tratadas
no campo da interdisciplinaridade, a partir da História enquanto escopo e área do conhecimento.
3.2.2 Linha 2: Cultura, Educação e Memória. Os povos do continente africano, assim como os
povos indígenas e os negros no Brasil, construíram ao longo da história, diferentes práticas e
costumes. Pode-se afirmar, numa perspectiva multidisciplinar, que as trajetórias dos indivíduos,
assim como suas redes de sociabilidade, se constituem em fecundo campo de pesquisa para
intelectuais das mais diferentes áreas do conhecimento. Nesta linha, pretende-se focar os estudos
sobre as práticas, memórias e os costumes, entendendo-as em sua forma mais ampla, tal qual o
fazer humano, que subjaz na ideia da construção quotidiana, presente nas mais diversas
manifestações culturais. Objetiva-se também, num sentido mais amplo cotejar as mais variadas
formas em que ocorrem as práticas educacionais, em espaços formais e informais. Pretende-se,
desta forma, entender os sujeitos enquanto construtores do saber, e responsáveis pela transmissão
destes, sob diferentes perspectivas e pontos de vista. Assim, as pesquisas que abordem as esferas
da cultura, memória e educação, enquanto pontos de encontro das mais diversas áreas do
conhecimento, enquadrado nas humanidades, terão lugar privilegiado. Serão bem vindos projetos
que visem abordar investigações sobre o indivíduo e seus materiais, ou grupos nas espacialidades
diversas.
4. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
4.1 Poderão se inscrever os candidatos graduados em curso superior, desde que devidamente
reconhecido pelo MEC.
4.2 As inscrições serão realizadas em duas etapas:
4.2.1 Inscrição Online:
a) Período: 09/09 a 20/09/2019;
b) O candidato deverá acessar o site: https://portal.uneb.br/ppgeafin/ preencher e enviar a ficha de
inscrição online, na qual deverá indicar uma das Linhas de Pesquisa do Programa, e informar o
polo (Salvador ou Irecê) de interesse em que deseja cursar as aulas;
c) Imprimir o formulário de inscrição online.
4.2.2 Entrega de Documentos:
a) Período: 09/09 a 20/09/2019, das 9h às 11h e das 14h às 17h;
b) A entrega dos documentos deverá ser realizada presencialmente, nas secretarias dos polos do programa,

no Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias DCHT Campus XVI, localizado à BA 052,
s/n - Irecê/BA CEP 44900-000 ou na Rua do Carmo, nº 04, Santo Antônio - Salvador/BA CEP
40301-400, ou via postal expressa nas Agências do Correio (OBRIGATORIAMENTE via SEDEX, com
aviso de AR) para os supramencionados endereços, com data de postagem até o último dia da inscrição
(20/09/2019). Não serão consideradas as inscrições que forem postadas após o prazo de inscrição.
4.2.3 Será permitido ao candidato a inscrição com o nome social conforme Res. Consu 1.094/2014
4.2.4 Homologação das inscrições 23/09/2019

5. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
5.1 Formulário de inscrição online, devidamente preenchido, com número de inscrição gerado pelo
sistema e assinado pelo candidato.
5.2 Comprovante de depósito identificado realizado no caixa ou transferência identificada
(DOC/TED) da taxa de inscrição no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), até o último dia de inscrição
(20/09/2019), conforme dados bancários a seguir indicados:
Banco do Brasil
Agência: 3832-6, Conta Corrente: 991.950-3
Favorecido: Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
CNPJ: 14.485.841/0001-40
5.2.1 Caso a transferência seja realizada da conta de terceiros, deverá constar, no comprovante, o
nome do candidato inscrito;
5.2.2 Em hipótese alguma será devolvido o valor da taxa de inscrição;
5.2.3 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 aos
03 (três) últimos meses, contando a partir do mês de publicação deste Edital).
5.3 Duas fotos 3x4 recentes.
5.4 Cópia autenticada da Carteira de Identidade, para brasileiros, RNE ou passaporte, para
estrangeiros.
5.5 Cópia autenticada do CPF, no caso de brasileiros.
5.6 Cópia autenticada do Título Eleitoral com comprovante de votação na última eleição, no caso de
brasileiros, também é possível a apresentação da Certidão de Regularidade junto a Justiça Eleitoral,
emitida por meio digital.
5.7 Cópia autenticada do certificado de reservista (apenas para candidatos brasileiros do sexo
masculino).
5.8 Cópia autenticada do diploma de graduação em curso reconhecido pelo MEC e registrado na
forma da lei, ou de Declaração de colação de grau, ou certificado de conclusão de curso, ou
declaração de provável concluinte no semestre 2019.2, emitidos pelo representante legal de
instituição igualmente reconhecida pelo MEC, para o candidato com menos de dois anos de
formado.
5.8.1 Os candidatos que se inscreverem com declaração de provável concluinte, só poderão fazer a
matrícula se apresentarem a declaração de conclusão de curso e/ou diploma no ato da matrícula,
perdendo automaticamente a vaga em caso de não cumprir com o previsto neste item.
5.8.2 Em caso de brasileiros com diploma de Instituição estrangeira de Língua não Portuguesa: os
documentos devem ser traduzidos, quando for o caso. O diploma e histórico escolar deverão ser
apostilados no caso de sua origem ser de um país signatário da Convenção de Haia, conforme

Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nº 228, de 2016, (disponível em:
http://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/convencao-daapostila-da-haia/atosnormativos), ou autenticados por autoridade consular competente.
5.9 Os candidatos estrangeiros deverão atender ao que diz a Resolução CONSU nº 1.315/2018,
disponível no site do programa: https://portal.uneb.br/ppgeafin/normas-e-procedimentos/
5.10 Cópia do histórico escolar da graduação.
5.11 Projeto de Pesquisa em três (03) vias impressas e uma via digital enviada para o email
ppgeafin@uneb.br contendo na aba assunto: o título do projeto e cpf do candidato. As
especificações do projeto constam do Anexo I deste edital.
5.12 Três cópias do currículo atualizado e extraído da Plataforma Lattes do CNPq
(http://lattes.cnpq.br/).
5.13 Comprovante de vínculo institucional para os professores e funcionários da UNEB.
5.14 Declaração do exercício de docência na UNEB, se for o caso, expedida pelo Diretor de
Departamento, informando que o candidato é professor em efetivo exercício de suas atividades
docentes.
6. DOS ATENDIMENTOS ESPECIAIS
6.1 O candidato com deficiência (motora ou visual), que concorre ao Curso de Pós-Graduação
stricto sensu Mestrado em Estudos Africanos, Povos Indígenas e Culturas Negras da UNEB, se
precisar de atendimento diferenciado, deverá indicar no formulário de inscrição suas necessidades.
Durante o período de inscrição, ou até 4 (quatro) dias úteis após, o candidato, ou seu representante,
deverá entregar nos polos do programa, situados no BA 052, s/n - Irecê/BA CEP 44900-000 ou no
Largo do Carmo, nº 04 - Santo Antônio - Salvador/Bahia, CEP: 40301-380, das 9h às 11h30min. e
das 14h às 17h, o Laudo Médico original expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do
término das inscrições estipulado neste Edital, informando o nome, documento de identidade (RG),
número do CPF e atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a provável causa
da deficiência, para assegurar previsão de adaptação da(s) sua(s) prova(s). Na ocasião da entrega do
Laudo, o candidato receberá um comprovante de entrega do respectivo documento.
6.1.1 Aos cegos poderá ser oferecido auxiliar de aplicação ledor e/ou prova(s) no sistema Braile.
Os referidos candidatos poderão levar e utilizar no dia da aplicação da(s) prova(s) punção e
reglete.
6.1.2 Aos amblíopes poderá ser oferecido auxiliar de aplicação ledor/transcritor e/ou prova(s) e
folha(s) de resposta ampliada(s), com tamanho máximo de letra correspondente à fonte 24,
devendo esse especificar o tamanho da fonte ideal no laudo médico.
6.1.3 O candidato com deficiência (motora ou visual), que necessitar de tempo adicional para
realização da(s) prova(s), além do envio da documentação indicada, deverá encaminhar
solicitação, por escrito, até o término das inscrições ou até 4 (quatro) dias úteis após, com
justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência.
6.1.4 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de
solicitar atendimento especial para tal fim, na forma do item 6 deste Edital, deverá encaminhar,
ainda, cópia da Certidão de Nascimento da criança e levar, no dia da prova, um acompanhante
adulto, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da
criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará a prova. A UNEB não
disponibilizará acompanhante para guarda de criança. Caso a criança ainda não tenha a Certidão

de Nascimento, esta poderá ser substituída por documento emitido pelo médico e obstetra que
ateste a data do nascimento.
6.1.5 A solicitação de atendimento especial não prevista e inesperada terá seu atendimento
avaliado pela Coordenação do programa, segundo os critérios de viabilidade e razoabilidade.
6.1.6 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 provas.
6.1.7 O candidato com deficiência, inscrito em Salvador e no Interior, realizará as provas em local
indicado pela coordenação do programa.
7. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO
7.1 O processo de seleção é composto pelas seguintes etapas:
a) 1ª ETAPA: Análise e Seleção dos Projetos de Pesquisa
a1) A avaliação do Projeto de Pesquisa é eliminatória e nela observar-se-á a relevância e a
viabilidade da proposta, coerência e articulação com a área de concentração do Programa de PósGraduação em Estudos Africanos, Povos Indígenas e Culturas Negras, e linha de pesquisa
indicada, diálogo com a bibliografia pertinente e indicação das fontes documentais. Nesta etapa o
candidato será avaliado numa escala de notas de 0 a 10 e serão eliminados aqueles com nota
inferior a 7,0 (sete). O resultado desta Etapa será divulgado, por ordem de classificação, com o
registro das notas dos aprovados, no dia 21/10/2019, no site www.portal.uneb.br/ppgeafin.
a2) O barema referente à 1ª etapa encontra-se no Anexo II deste Edital.
b) 2ª ETAPA: Entrevista
b1) As Entrevistas são eliminatórias e serão realizadas presencialmente considerando o polo de
inscrição no PPGEAFIN (Rua do Carmo, nº 04, Santo Antônio - Salvador/BA) e no Departamento
de Ciências Humanas e Tecnologias DCHT (Campus XVI, BA 052, km 353, Estrada do Feijão Irecê/BA) com horários a serem divulgados no site do programa 01/11/2019
www.portal.uneb.br/ppgeafin.
b2) O resultado desta Etapa será divulgado no dia 04/11/2019, por ordem de classificação com o
registro das notas dos aprovados, no site www.portal.uneb.br/ppgeafin.
b3) O barema referente à 2ª etapa encontra-se no Anexo III deste Edital.
c) 3ª ETAPA: Prova Escrita
c1) A Prova Escrita é classificatória e dissertativa, será realizada presencialmente nos polos do
PPGEAFIN, em Salvador (Rua do Carmo, 04, Santo Antônio - Salvador/BA) e no Departamento
de Ciências Humanas e Tecnologias (Campus XVI, BA 052, km 353, Estrada do Feijão Irecê/BA) de acordo com a escolha no momento da inscrição, no dia 08/11/2019, as 8 horas e 30
minutos com lista de candidatos a ser divulgada no site www.portal.uneb.br/ppgeafin.
c2) Recomenda-se aos candidatos chegarem ao local de prova com 30 (trinta) minutos de
antecedência para identificação da sala.
c3) A avaliação da Prova Escrita observará capacidade de argumentação e de síntese, correção
gramatical e diálogo com a temática do programa. A prova será avaliada numa escala de notas de
0 a 10.
c4) O resultado desta Etapa será divulgado no dia 13/11/2019, por ordem de classificação, com o
registro das notas dos aprovados, no site www.portal.uneb.br/ppgeafin.

c5) O barema referente à 3ª etapa encontra-se no Anexo IV deste Edital.
8. DOS RECURSOS
8.1 Os requerimentos de recurso devem ser entregues, presencialmente, nos POLOS DO
PROGRAMA, em Salvador (Rua do Carmo, 04, Santo Antônio - Salvador/BA) e em Irecê (
Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias Campus XVI, BA 052, km 353, Estrada do
Feijão - Irecê/BA) de acordo com a escolha no momento da inscrição, dentro do prazo máximo de 2
(dois) dias úteis após a divulgação dos resultados de cada etapa do processo seletivo, pelo próprio
interessado ou por procuração.
8.2 Recursos interpostos extemporaneamente não serão julgados.
8.3 Os recursos serão julgados pela Comissão de Seleção e os resultados serão divulgados,
conforme as datas especificadas no cronograma que consta do item 12 deste Edital.
9. ORIENTAÇÕES GERAIS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
9.1 Os avaliadores serão necessariamente professores do quadro permanente do programa, caso
necessário, poderão ser convidados avaliadores ad hoc.
9.2 O candidato poderá inscrever-se em apenas uma Linha de Pesquisa.
9.3 Inscrições com pendência de documentos serão automaticamente excluídas do processo de
seleção e todo procedimento administrativo do curso será realizado na sede do programa.
9.4 Os candidatos selecionados e matriculados deverão fazer prova de proficiência em uma Língua
Estrangeira (Inglês, Francês, Italiano ou Espanhol). O candidato selecionado tem direito a até duas
tentativas de realização do Exame de Proficiência, sendo uma em até 6 (seis) meses e a outra em até
1 (um) ano, contando a partir da data de matrícula no Programa.
9.6 Os candidatos não selecionados poderão reaver os documentos entregues no ato da inscrição até
30 (trinta) dias após a divulgação do resultado final. Após este prazo, os documentos serão
descartados.
9.7 A seleção 2020, regulamentada por este Edital, observará a disponibilidade do quadro docente
do Programa de Pós-Graduação em Estudos Africanos, Povos Indígenas e Culturas Negras para
orientação de pesquisas/dissertações.
9.8 O candidato estrangeiro poderá apresentar proficiência em português como proficiência em
língua estrangeira caso sua língua materna conste como uma das exigidas neste Processo Seletivo.
10. DO RESULTADO
10.1 Serão classificados um total de até 30 candidatos que obtiverem as maiores médias,
considerando a modalidade de inscrição conforme item 2 deste Edital, seguindo a formula { (
NOTA DO PROJETO x 2) ( NOTA DA ENTREVISTA x 2) + nota da prova escrita } / 5.
10.3 Os candidatos devem acompanhar os resultados de cada etapa no site
www.portal.uneb.br/ppgeafin.
10.4 O resultado final será publicado por ordem de classificação, com o registro da média final, no
dia 20 de novembro de 2019, no site www.portal.uneb.br/ppgeafin e na Secretaria do Programa.
10.5 Os candidatos não classificados poderão requerer sua nota e classificação final na Secretaria do
Programa, por um período não superior a 3 meses.
10.6 Os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem:

10.6.1 maior nota do Projeto de Pesquisa;
10.6.2 maior nota da Entrevista;
10.6.3 maior nota da Prova Escrita;
10.6.4 candidato de maior idade.
11. DA MATRÍCULA
11.1 As matrículas serão realizadas, exclusivamente, nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2020, na
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Estudos Africanos, Povos Indígenas e Culturas
Negras, situada no Largo do Carmo, n° 04 - Santo Antônio - Salvador/BA, das 9h às 11h e das 14h
às 16h.
11.2 Os candidatos aprovados que não realizarem a matrícula perderão a vaga automaticamente.
11.3 Os alunos matriculados cursarão obrigatoriamente no Departamento em que se inscreveram,
não será permitido sob nenhuma hipótese transferência de Departamento;
11.4 Caso o número total de vagas do Departamento não seja preenchido, poderão ser convocados
alunos aprovados e não classificados em outro Departamento para cursar no Departamento em que
não se inscreveram, por ordem de classificação até o preenchimento total das vagas.
12. DO CRONOGRAMA
EVENTO
Inscrições

09/09 a
20/09/2019

LOCAL
(https://portal.uneb.br/ppgeafin/) e com envio
de documentação, via SEDEX

Fase I: Homologação das
inscrições

23/09/2019

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

Interposição de recurso

24 e
25/09/2019

Secretaria do PPGEAFIN

26/09/2019

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

21/10/2019

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

22 e
23/10/2019

Secretaria do PPGEAFIN ou e-mail
(ppgeafin@uneb.br)

24/10/2019

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

Publicação das inscrições
homologadas após recurso
Resultado das análises dos
projetos
Interposição de recurso das
análises de projeto
Publicação do resultado da
interposição de recurso

PERÍODO

Realização das entrevistas

28/10 a
01/11/2019

Resultado das entrevistas

04/11/2019

Resultado recurso

05 e
06/11/2019
07/11/2019

Prova escrita

11/11/2019

Recurso das entrevistas

As entrevistas serão realizadas no
Departamento de Irecê e na sede do
PPGEAFIN (Salvador)
Secretaria do PPGEAFIN Secretaria do
PPGEAFIN e Campus XVI Irecê
Secretaria do PPGEAFIN Secretaria do
PPGEAFIN e Campus XVI Irecê
(https://portal.uneb.br/ppgeafin/)
Secretaria do PPGEAFIN e Campus XVI
Irecê, horário a ser divulgado no site do

Resultado da prova Escrita
Recurso prova Escrita
Resultado recurso
Resultado final

13/11/2019
14 e
15/11/2019
18/11/2019
20/11/2019

Matrícula primeira chamada

06 e
07/02/2020

Matrícula segunda chamada

11/02/2020

Início das aulas

16/03/2020

programa
Secretaria do PPGEAFIN Secretaria do
PPGEAFIN e Campus XVI Irecê
Secretaria do PPGEAFIN Secretaria do
PPGEAFIN e Campus XVI Irecê
(https://portal.uneb.br/ppgeafin/)
(https://portal.uneb.br/ppgeafin/)
Secretaria do PPGEAFIN e Campus XVI
Irecê, horário a ser divulgado no site do
programa
Secretaria do PPGEAFIN e Campus XVI
Irecê, horário a ser divulgado no site do
programa
Salvador e Irecê

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 O ato da inscrição gera presunção de que o candidato conhece e aceita todas as condições,
normas e exigências constantes no presente Edital, não podendo alegar desconhecimento a qualquer
época ou pretexto.
13.2 O não preenchimento dos requisitos básicos, a inexatidão das declarações ou falsidade
documental ou as de outra natureza, ocorridas no decorrer da seleção, ainda que verificada
posteriormente à realização da matrícula, implicará na eliminação do candidato, sendo declarada
nula de pleno direito, a inscrição e todos os atos dela decorrentes.
13.3 O Programa de Pós-Graduação em Estudos Africanos, Povos Indígenas e Culturas Negras
dispõe de bolsas de estudo da CAPES e da FAPESB. Isto não assegura ao discente, uma vez
aprovado, o direito a bolsa em questão. Sua concessão é regida pelas normas da UNEB e das
referidas agências de fomento.
13.4 Os candidatos estrangeiros que irão concorrer em seu país de origem, a bolsas PEC-PG
concedidas pelo governo brasileiro, ou por outros órgãos internacionais, ou programas específicos
de cooperação, o processo seletivo constará apenas da análise de projeto, entrevista e currículo vitae
realizado por uma banca examinadora definida pela Coordenação do Programa. Estes candidatos
não disputarão as vagas definidas neste Edital.
13.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão responsável pelo certame.
13.6 Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas via e-mail: ppgeafin@uneb.br

GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 02 de agosto de 2019.
José Bites de Carvalho
Reitor

ANEXO I – MODELO DO PROJETO DE PESQUISA

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS AFRICANOS, POVOS
INDÍGENAS E CULTURAS NEGRAS - PPGEAFIN

MODELO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA
TÍTULO

CPF DO PESQUISADOR

Local
Ano

SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO
2. PROBLEMA DA PESQUISA
3.1 OBJETIVOS
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3. JUSTIFICATIVA
4. FONTES DE PESQUISA
5. REFERENCIAL TEÓRICO
6. METODOLOGIA
7. CRONOGRAMA
REFERÊNCIAS

1. INTRODUÇÃO

(O QUE É UM TEMA DE PESQUISA?)
Na introdução o pesquisador deverá explicar o assunto que deseja desenvolver.







Desenvolver genericamente o tema
Anunciar a idéia básica
Delimitar o foco da pesquisa
Situar o tema dentro do contexto geral da sua área de trabalho
Descrever as motivações que levaram à escolha do tema
Definir o objeto de análise: O QUÊ SERÁ ESTUDADO?

4
2. PROBLEMA DA PESQUISA

(PERGUNTA DA PESQUISA)
Aqui o pesquisador deverá apresentar a pergunta motivadora da pesquisa.
É por meio desta questão, que toda a pesquisa se organizará.
O problema da pesquisa tem relação direta com o tema, com os objetivos e com a
justificativa. De igual modo, esta interfere nas decisões posteriores do projeto, a exemplo
das escolhas do referencial teórico, da fonte de pesquisa e dos processos metodológicos.

3.1OBJETIVOS

(O QUE PESQUISAR?)
Aqui o pesquisador deverá descrever o objetivo concreto da pesquisa que irá
desenvolver: o que se vai procurar.
A apresentação dos objetivos varia em função da natureza do projeto. Nos objetivos
da pesquisa cabe identificar claramente o problema e apresentar sua delimitação.
Apresentam-se os objetivos de forma geral e específica.
O objetivo geral define o que o pesquisador pretende atingir com sua investigação.

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Os objetivos específicos definem etapas do trabalho a serem realizadas para que
se alcance o objetivo geral. Podem ser: exploratórios, descritivos e explicativos. Utilizar
verbos para iniciar os objetivos:
 Exploratórios (conhecer, identificar, levantar, descobrir)
 Descritivos (caracterizar, descrever, traçar, determinar)
 Explicativos (analisar, avaliar, verificar, explicar)
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3. JUSTIFICATIVA

(POR QUE FAZER A PESQUISA?)
Consiste na apresentação, de forma clara, objetiva e rica em detalhes, das razões
de ordem teórica ou prática que justificam a realização da pesquisa ou o tema proposto
para avaliação inicial. No caso de pesquisa de natureza científica ou acadêmica, a
justificativa deve indicar:
 A relevância social do problema a ser investigado.
 As contribuições que a pesquisa pode trazer, no sentido de proporcionar respostas aos
problemas propostos ou ampliaras formulações teóricas a esse respeito.
 O estágio de desenvolvimento dos conhecimentos referentes ao tema.
 A possibilidade de sugerir modificações no âmbito da realidade proposta pelo tema.
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4. FONTES DE PESQUISA

(COM O QUE PESQUISAR?)
Consiste em apresentar de maneira clara o corpus documental (fontes
escritas, orais, pictóricas, bibliográficas, iconográficas, etc.), quais são os
documentos, em que arquivos estão depositados e quais as condições de
acesso do pesquisador aos documentos ou depoentes que irão fundamentar
o trabalho e interligado com a metodologia compor de que maneira será feito
o trabalho.

5. REFERENCIAL TEÓRICO

(O QUE JÁ FOI ESCRITO SOBRE O TEMA?)
Pesquisa alguma parte hoje da estaca zero. Mesmo que exploratória, isto é, de
avaliação de uma situação concreta desconhecida em um dado local, alguém ou um
grupo, em algum lugar, já deve ter feito pesquisas iguais ou semelhantes, ou mesmo
complementares de certos aspectos da pesquisa pretendida. Uma procura de tais fontes,
documentais ou bibliográficas, torna-se imprescindível para que não haja duplicação de
esforços.

A citação das principais conclusões a que outros autores chegaram permite
salientar a contribuição da pesquisa realizada, demonstrar contradições ou reafirmar
comportamentos e atitudes.
 A literatura indicada deverá ser condizente com o problema em estudo.
 Citar literatura relevante e atual sobre o assunto a ser estudado.
 Apontar alguns dos autores que serão consultados.
 Demonstrar entendimento da literatura existente sobre o tema.
 As citações literais deverão aparecer sempre entre aspas ou caracteres em itálico,
indicando a obra consultada. CUIDADO COM O PLÁGIO!
 As citações devem especificar a fonte (AUTOR, ANO, PÁGINA)
 As citações e paráfrases deverão ser feitas de acordo com as regras da ABNT .
 Citações literais, utilizar fonte nº 11.
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6. METODOLOGIA

(COMO FAZER A PESQUISA?)
Descrever sucintamente o tipo de pesquisa a ser abordada (bibliográfica, documental, de
campo, etc. )
 Delimitação e descrição (se necessário) dos instrumentos e fontes escolhidos para a coleta
de dados: entrevistas, formulários, questionários, legislação doutrina, jurisprudência, etc.
 Indicar o procedimento para a coleta de dados, que deverá acompanhar o tipo de pesquisa
selecionado, isto é:
a. para pesquisa bibliográfica: indicar proposta de seleção das leituras (seletiva, crítica
ou reflexiva, analítica);
b. para pesquisa experimental; indicar o procedimento de testagem;
c. para a pesquisa descritiva: indicar o procedimento da observação: entrevista,
questionário, análise documental, entre outros.
 Listar bibliotecas visitadas até o momento do projeto e outras a serem visitadas durante a
elaboração do trabalho final.
 Indicar outros recursos: jornais, periódicos, Internet.
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7. CRONOGRAMA

(EM QUANTO TEMPO FAZER A PESQUISA?)
A elaboração do cronograma responde à pergunta quando?A pesquisa deve ser
dividida em partes, fazendo-se a previsão do tempo necessário para passar de uma fase
a outra. Não esquecer que há determinadas partes que podem ser executadas
simultaneamente enquanto outras dependem das fases anteriores. Distribuir o tempo
total disponível para a realização da pesquisa, incluindo nesta divisão a sua apresentação
gráfica.

MES/ETAPAS Mês/ano Mês
Escolha do
X
tema
Levantamento
X
bibliográfico
Elaboração
do
anteprojeto
Apresentação
do projeto
Coleta de
dados
Análise dos
dados
Organização
do
roteiro/partes
Redação do
trabalho
Revisão e
redação final
Entrega da
monografia
Defesa da
monografia

Mês

Mês

X

X

Mês

Mês

Mês

Mês

Mês

Mês

Mês

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
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8. REFERÊNCIAS





(QUAL O MATERIAL COMO REFERÊNCIAS UTILIZADO?)
A bibliografia utilizada no desenvolvimento do projeto de pesquisa ( pode incluir aqueles
que ainda serão consultados para sua pesquisa).
A bibliografia básica (todo material coletado sobre o tema: livros, artigos, monografias,
material da internet, etc.)
As referências bibliográficas deverão ser feitas de acordo com as regras da ABNT NBR
6023/2002. Atenção para a ordem alfabética.
Na bibliografia final listar em ordem alfabética todas as fontes consultadas, independente de
serem de tipos diferentes. Apenas a título de exemplo, a seguir, veja como citar alguns dos
tipos de fontes mais comuns :

Livros:
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 2. ed. SP: Atlas, 1991.
LAKATOS, Eva e Marconi, Marina. Metodologia do Trabalho Científico. SP : Atlas,
1992.
RUIZ, João Álvaro. Metodologia Científica: guia para eficiência nos estudos. 4. ed. SP:
Atlas, 1996.
Artigos de revistas:
AS 500 maiores empresas do Brasil. Conjuntura Econômica.Rio de Janeiro. v.38, n. 9,
set.1984. Edição Especial.
TOURINHO NETO, F. C. Dano ambiental. Consulex.Brasília, DF, ano 1, n. 1, p. 18-23,
fev. 1997.
Material da Internet
SÃO PAULO. (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Tratados e organizações
ambientais em matéria de meio ambiente. In: Entendendo o meio ambiente. São
Paulo,1999. v. 1. Disponível em: <http://www.bdt.org.br/sma/entendendo/atual.htm> .
Acesso em: 8 mar.1999.
SILVA, M.M.L. Crimes da era digital. NET, Rio de Janeiro, nov.1998.Seção Ponto de
Vista. Disponível em <http://www.brasilnet.com.br/contexts/brasilrevistas.htm> Acesso
em: 28 nov.1998.

9. FORMATAÇÃO DAS MARGENS

3cm (direita)

3cm (superior)

2cm (inferior)

2cm (esquerda)

Diretrizes para a apresentação gráfica de seu projeto.
 O anteprojeto deve conter no máximo 15 laudas, contando a partir da capa.
 Utilizar papel branco, A4.
 Fonte ARIAL, estilo normal, tamanho 12.
 Citações com mais de três linhas, fonte tamanho 11, espaçamento simples e recuo de 4cm da
margem esquerda.
 Notas de rodapé, fonte tamanho 10.
 Todas as letras dos títulos dos capítulos devem ser escritas no canto esquerdo de cada
página, em negrito e maiúsculas.
 Cada capítulo deve começar em folha nova.
 O espaçamento entre linhas deve ser 1,5.
 O início de cada parágrafo deve ser recuado de 2cm. da margem esquerda.
 As margens das páginas devem ser: superior e esquerda de 3cm; inferior e direita de 2cm.
 O número da página deve aparecer na borda superior direita, em algarismos arábicos,
inclusive das Referências, somente a partir da Introdução, embora todas sejam contadas a
partir da folha de rosto.

.

ANEXO II - BAREMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
AVALIADOR

CANDIDATO

PROJETO

Elementos para Avaliação

Pontuação

Nota alcançada
pelo candidato

Domínio do conteúdo, apropriação dos conceitos e
consistência argumentativa, com a devida justificativa,
relevância e diálogo com as referências.
Construção das questões de pesquisa, com base nos
objetivos elencados e nas referências utilizadas.
Pertinência e acessibilidade das fontes e instituições
elencadas para a pesquisa.
Coerência com a proposta e linhas de pesquisa do programa.
Correção gramatical, coesão e coerência textual.
Produção relacionada com o TCC, monografia de
especialização ou iniciação científica.

0 a 2,0

0 a 2,0
0 a 2,0
0 a 2,0
0 a 1,0
0 a 1,0

ANEXO III - BAREMA DE AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA
AVALIADOR
Elementos para Avaliação
Domínio do conteúdo do projeto, discussão e apropriação
dos conceitos.
Domínio do debate historiográfico pertinente ao projeto de
pesquisa.
Demonstração de conhecimento e apropriação das fontes e
instituições elencadas no projeto de pesquisa.
Capacidade de síntese e argumentação coerente.
Demonstração da viabilidade e da execução do projeto de
pesquisa no tempo previsto pela instituição.

CANDIDATO

PROJETO

Pontuação

Nota alcançada
pelo candidato

0 a 2,0
0 a 2,0
0 a 2,0
0 a 2,0
0 a 2,0

ANEXO IV - BAREMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA
A Prova Escrita será composta por quatro questões, sendo o candidato obrigado a dissertar sobre
uma, que deverá ser comum para as três temáticas, e escolher outra dentre as três restantes, que
aluda à área para a qual irá se dirigir.
AVALIADOR
CANDIDATO PROJETO
Elementos para Avaliação
Domínio do conteúdo, apropriação dos conceitos e
consistência argumentativa, relevância e diálogo com as
referências.
Demonstração da apropriação do debate historiográfico e
da argumentação com a temática do programa.
Capacidade de síntese e argumentação coerente.
Correção Gramatical, Coesão e coerência textual.

Pontuação
0 a 3,0

0 a 3,0
0 a 2,0
0 a 2,0

ANEXO V - BIBLIOGRAFIA SUGERIDA PARA A PROVA ESCRITA
ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do
nacionalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
APPIAH, Kwame Anthony. Na casa de meu pai. A África na filosofia da cultura. Rio de Janeiro:
Contraponto, 1997.
BARROS, José D´Assunção. A Construção Social da Cor. Petrópolis: Vozes, 2014. GINZBURG,
Carlo. Mitos, Emblemas, Sinais. Morfologia e história. São Paulo: ed. Companhia das Letras, 1990.
KI-ZERBO, Joseph (org). História Geral da África, Vol. I - Metodologia e pré-história da África.
Brasília: UNESCO/ MEC, 2010, p. 59 - 76.
MONTEIRO, Jonh Manuel. Tupis, Tapuias e Historiadores Estudos de História Indígena e do
Indigenismo. Tese de Livre-docencia, IFCH-Uicamp, 2001.
POUTIGNAT, Philippe; STREIFF-FENART, Jocelyne. Teorias das etnicidade. São Paulo: UNESP,
2011.

