EDITAL Nº 098/2019
Referente ao Aviso Nº 146/2019, publicado no DOE de 22/10/2019.
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas
atribuições legais e regimentais, torna público a abertura das inscrições para Processo
Seletivo do Curso de Pós-Graduação lato sensu - Especialização em Estudos Africanos
e Representações da África, ofertado pelo Departamento de Educação (DEDC), Campus
II da UNEB em Alagoinhas, aprovado pelo Conselho Universitário (CONSU), por meio
da Resolução nº N.º 990/2013, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de 18 de
julho de 2013.
1. DO CURSO
O Curso de Pós-Graduação lato sensu em Estudos Africanos e Representações da
África, será ofertado pelo Departamento de Educação (DEDC), Campus II, Alagoinhas
– Bahia terá duração de 18 (dezoito) meses, com aulas presenciais. O Curso tem carga
horária de 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) horas-aula, assim distribuídas: 405
(quatrocentos e cinco) horas-aula presenciais e 60 (sessenta) horas-aula destinadas a
Monografia, conforme seu Projeto Pedagógico, Regimento e os termos estabelecidos
nesse Edital. A carga horária do curso está distribuída em nove disciplinas, além da
monografia. As aulas ocorrerão aos sábados, nos turnos matutino e vespertino, e
eventualmente as sextas, com atividades teóricas e práticas.
2. DAS VAGAS
2.1. Serão ofertadas 25 (vinte e cinco) vagas;
2.2. O Curso se destina aos graduados em História, Letras, Educação, Ciências Sociais,
Cinema e ciências humanas em geral, além de profissionais nas diversas áreas do
conhecimento, desde que sejam portadores de diploma ou certificado de conclusão de
curso de nível superior devidamente reconhecido e registrado nos órgãos competentes;
2.3. De acordo com a Resolução do CONSU Nº 1.339/2018: 40% (quarenta por cento)
para candidatos(as) negros(as); 5% (cinco por cento) de sobrevaga para candidatos(as)
indígenas; 5% (cinco por cento) de sobrevaga para candidatos(as) quilombolas; 5%
(cinco por cento) de sobrevaga para candidatos(as) ciganos(as); 5% (cinco por cento) de
sobrevaga para candidatos(as) com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas
habilidades; e, 5% (cinco por cento) de sobrevaga para candidatos(as) transexuais,
travestis ou transgêneros, conforme termos legais da Resolução;
2.4. Conforme a Portaria nº 2.094 de 30/10/2001, 10% (dez) por cento das vagas serão
destinadas a servidores da UNEB, sendo necessário comprovar a vinculação por meio
da apresentação do último contracheque no momento da inscrição. As vagas não
preenchidas serão destinadas ao público em geral;
2.5. Para comunidade externa serão destinadas 50% (cinquenta) por cento das vagas.
3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas através do site da UNEB, por meio do link:
www.siae.uneb.br, direcionado para esse Edital e preenchendo a ficha de inscrição.
3.2. O preenchimento da ficha de inscrição atesta que o candidato conhece e está de
acordo com todas as regras deste Edital, inclusive que tem disponibilidade integral para
frequentar as aulas que ocorrerão aos sábados durante o dia todo, e eventualmente
também as sextas feiras;
3.3. A ficha de inscrição devidamente preenchida, juntamente com os documentos
abaixo solicitados, deverá ser entregue na sala das pós-graduações do DEDC II/Campus
II, no período de 04 de novembro a 13 de dezembro de 2019, de segunda a sexta, no
horário das 08:00h às 12:00h e 14:00h às 17:00h, podendo ser enviada por correios
mediante SEDEX, considerando a data da postagem dentro do período de inscrição,
para o endereço: Rodovia Alagoinhas/Salvador, S/n, BA 110, km 03, Alagoinhas – BA,
CEP: 48.040-210, telefone: (75) 3422 1139/ 3422 2102, ou 3421 4986 / 3421 2521;
3.4. A ficha de inscrição devidamente preenchida e os documentos solicitados podem
ser entregues por procuração entre os dias 04 de novembro a 13 de dezembro de 2019,
de segunda a sexta, no horário das 8:00h às 12:00h e 14:00h às 17:00h. A procuração
deverá vir acompanhada da cópia de identidade do procurador outorgado com firma
reconhecida junto ao cartório do município em que o candidato reside;
3.5. Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido neste Edital, com
documentação pendente ou irregular.
4. DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
4.1. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição preenchida no www.siae.uneb.br devidamente assinada;
b) Cópia da cédula de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF);
c) Cópia do diploma de Graduação, Certificado de Conclusão de Curso emitido por
instituição de ensino superior autorizada ou reconhecida pelo MEC ou declaração
oficial da instituição de que esteja concluindo a graduação antes do início das aulas
desta pós-graduação, informando que é provável concluinte;
d) Duas fotografias 3 x 4 cm, iguais e recentes;
e) Histórico Escolar de graduação;
f) Curriculum Lattes atualizado, comprovado com cópias dos certificados;
g) Três cópias de projeto de pesquisa a ser desenvolvido, com vistas a composição da
monografia
4.2. A homologação das inscrições dependerá do atendimento às exigências deste
Edital;
4.3. As inscrições homologadas serão divulgadas no dia 16 de dezembro de 2019, no
Colegiado do curso de Pós-Graduação em Estudos Africanos, e no endereço:
http://portal.uneb.br/Alagoinhas/dedc/
5. DAS TAXAS ACADÊMICAS 5.1.
O curso será totalmente gratuito. Não haverá taxas de inscrição ou cobrança de
mensalidades.

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção dos candidatos será realizada entre os dias 03 a 14 de fevereiro de 2020,
através da análise do Curriculum Lattes/ Histórico Escolar de graduação, entrevista e
avaliação da Proposta de Projeto de Pesquisa com vistas à composição da Monografia
dos candidatos.
6.1. A Proposta de Projeto de Pesquisa deverá ser enviada para o endereço eletrônico
estudosafricanosunebdedc2@gmail.com, contendo até 15 (doze) laudas; fonte Times
New Roman, tamanho 12; e espaçamento simples entre linhas); deverá constar de um
título, e contemplar os seguintes itens de Introdução, Justificativa, Questão de pesquisa
e seus fundamentos, Objetivo geral, Objetivos específicos, Metodologia, Cronograma
de execução da pesquisa e Referências bibliográficas
6.2. As Propostas de Projeto de Pesquisa que não se adequarem às normas serão
consideradas desclassificadas;
6.3. Apenas os candidatos pré-selecionados mediante análise do Curriculum Lattes/
Histórico Escolar de graduação e Proposta de Projeto de Pesquisa passarão em seguida
por entrevista;
6.4. Os critérios adotados para a avaliação e entrevista de seleção serão os seguintes:
atuar no exercício da docência, ter desenvolvido projetos de pesquisa sobre os Estudos
Africanos e suas representações, disponibilidade para frequentar as aulas e para
execução das atividades propostas, além de apresentar conhecimentos sobre os Estudos
Africanos.
6.5. A nota de avaliação do Curriculum Lattes/ Histórico Escolar de graduação será de 0
(Zero) a 10,0 (Dez), e atribuída, no caso do Curriculum Lattes, segundo os critérios de
avaliação que seguem no item 6,9;
6.6. A nota de avaliação da Proposta de Projeto de Pesquisa será de 0 (Zero) a 10,0
(Dez), sendo que, o candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) será
automaticamente eliminado;
6.7. A nota de avaliação da Entrevista será de 0 (Zero) a 10,0 (Dez), sendo que, o
candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) será automaticamente eliminado;
6.8. A nota final do candidato se dará pela média do somatório das notas Curriculum
Lattes/Histórico Escolar de graduação, da Proposta de Projeto de Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) e Entrevista, sendo reprovado o candidato que obtiver nota
inferior a 7,0 (sete);
6.9. Em caso de empate na classificação final dos candidatos, a prioridade será para o
(a) candidato (a) que tiver obtido maior pontuação na Proposta de Projeto de Pesquisa.
Permanecendo o empate, a prioridade será para o (a) candidato (a) com maior pontuação
na Entrevista. Permanecendo o empate a prioridade será para o (a) candidato(a) com
maior pontuação na Análise do Curriculum Lattes/ Histórico Escolar de graduação;

6.10. Critérios de Avaliação do Curriculum Lattes/ Proposta de Projeto de Trabalho de
Conclusão de Curso-TCC e Entrevista (Anexo II);
6.11. A avaliação do Curriculum Lattes/ Histórico Escolar de graduação, do Projeto de
Pesquisa e entrevista ocorrerão, respectivamente no dia 03 e 04 de fevereiro de 2020.
7. DO RESULTADO DA SELEÇÃO
7.1. O resultado da avaliação do Curriculum Lattes/ Histórico Escolar de graduação e do
projeto de pesquisa será divulgado no dia 06 de fevereiro de 2020, por ordem de
classificação, com o registro das notas no Colegiado de Pós-Graduação de Estudos
Africanos e no site do Campus II da UNEB: http://www.uneb.br/Alagoinhas/dedc/;
7.2. O resultado da avaliação da Entrevista será divulgado no dia 17 de fevereiro de
2020, por ordem de classificação, com o registro das notas no Colegiado de Pós
Graduação de Estudos Africanos e no site do Campus II da UNEB:
http://www.uneb.br/Alagoinhas/dedc//;
7.3. O resultado final da avaliação será divulgado no dia 11 de março de 2020, por
ordem de classificação, com o registro das notas no Colegiado de Pós-Graduação de
Estudos
Africanos
e
no
site
do
Campus
II
da
UNEB:
http://www.uneb.br/Alagoinhas/dedc//. Os candidatos não classificados poderão
requerer sua nota e classificação finais no mesmo local;
7.4. A partir da homologação das inscrições (conforme cronograma, item 7.5. O
candidato terá para cada etapa da seleção um prazo de 2 dias úteis para entrar com
recurso até às 17:00h, obedecendo a cada etapa do cronograma. Os requerimentos de
recurso devem ser enviados para o e-mail estudosafricanosunebdedc2@gmail.com após
a divulgação dos resultados de cada etapa do processo seletivo. Recursos interpostos
extemporaneamente não serão julgados. O impetrante deve escrever em assunto
“Requerimento de Recurso” e informar no corpo da mensagem o nome completo, o
título do projeto de pesquisa e a justificativa do pleito. Os recursos serão julgados no
âmbito do Colegiado de Pós-graduação em Estudos Africanos, por meio de uma banca
constituída para encaminhar o processo, e os resultados serão remetidos para o endereço
eletrônico do requerente até às 18:00h, obedecendo a cada etapa do cronograma;
7.5. A turma só será iniciada com no mínimo vinte (20) alunos matriculados, conforme
resolução nº 1.239/2016, publicada no D.O.E. 29-11-2016, p. 25
7.6. Todas as etapas constantes neste edital obedecerão ao cronograma abaixo:
04/11 a 13/12/2019
16/12/2019
17 e 18/12/2019
19/12/2019
03 e 04/02/2020

06/02/2020
07 e 10/02/2020

Inscrições
Homologação das inscrições
Interposição de recursos
Resultado do Recurso
Avaliação do Currículo Lattes/Histórico
Escolar da Graduação e Projeto de
Pesquisa
Resultado
Interposição de recursos

11/02/2020
13 e 14/02/2020
17/02/2020
18 e 19/02/2020
02/03/2020
04/03/2020
05/03 e 06/03/2020
09/03/2020
11/03/2020
12/03 e 13/03/2020
14/03/2020

Resultado do Recurso
Realização das Entrevistas
Resultado
Interposição de recursos
Resultado do Recurso
Homologação do resultado final
Interposição de recursos
Resultado do Recurso
Resultado final
Matrícula
Início das aulas

8. DA MATRÍCULA
O candidato selecionado deverá matricular-se pessoalmente ou por procuração (com
firma reconhecida) junto à Secretaria do Curso, no período de 12 a 13 de março de
2020.
9. DO INÍCIO DO CURSO
O Curso terá início em 14 de março de 2020. As aulas ocorrerão todos os sábados, nos
turnos matutino e vespertino, e eventualmente às sextas-feiras à noite, nas instalações do
DEDC - UNEB, Campus II, localizado à Rodovia Alagoinhas/Salvador, S/n, BA 110,
km 03, Alagoinhas – BA, CEP: 48.040-210, telefone: (75) 3422 1139/ 3422 2102, ou
3421 4986 / 3421 2521.
10. DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
10.1. Haverá segunda chamada da seleção no caso do não preenchimento das vagas
após o período de matrícula, conforme ordem de classificação;
10.2. O candidato poderá interpor recurso, devidamente fundamentado, indicando com
precisão os pontos a serem examinados, mediante requerimento dirigido à banca da
seleção, e protocolado na Secretaria do colegiado de Estudos Africanos, no prazo de até
2 dias úteis após a homologação dos resultados finais;
10.3. O resultado dos recursos estará à disposição dos interessados no Departamento
onde o candidato prestou seleção em até 3 dias uteis, após ingresso com o recurso;
10.4. Os candidatos não aprovados ou excedentes ao número de vagas terão 60
(sessenta) dias para retirar sua documentação, após esse prazo, a mesma será inutilizada;
10.5. O Certificado de Conclusão ou declaração correspondente será aceito para
matrícula no Curso. Na falta do Certificado de Conclusão, será vedado ao discente o
Certificado da Especialização, caso esse não seja apresentado até o final do Curso;
10.6. Serão expedidos Certificados para os concluintes que tenham cumprido no
mínimo 75% (setenta e cinco) por cento de presença em todas as disciplinas do Curso e
obtido média geral a partir de 7,0 (sete);

10.7. Somente receberão os Certificados da Especialização os pós-graduandos que
tenham resolvido todas as pendências acadêmicas com a Coordenação do Curso
10.8. Não serão permitidas inscrição e matrícula de candidatos que não concluíram a
graduação, salvo com a apresentação de declaração oficial da instituição de que estejam
concluindo a graduação antes do início das aulas.
11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
O candidato (a) selecionado que não comparecer no prazo estipulado para efetivação da
matrícula perderá sua vaga e será procedida nova chamada, respeitando-se a ordem de
classificação. Não poderão concorrer a este Edital pessoas que tenham qualquer tipo de
parentesco com a Coordenação do Curso e/ou com a Comissão de Seleção. À
Coordenação reserva-se o direito de decidir sobre o adiamento/cancelamento da oferta
do Curso sob sua responsabilidade, mediante reunião do colegiado do curso com
registro em ata, caso o número de candidatos selecionados seja insuficiente para o
preenchimento das vagas disponíveis, podendo, com este fim, ser prorrogado o período
de inscrição e replanejadas as demais etapas, mediante autorização do Gabinete da
Reitoria e publicação em Diário Oficial.
12. DOS CASOS OMISSOS
Os casos que não constam no presente Edital serão julgados pela Comissão de seleção
do Curso de Pós-Graduação em Estudos Africanos e Representações da África.

GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 21 de outubro de 2019.
José Bites de Carvalho
Reitor

Anexo I – Critérios de avaliação do curriculum Lattes/projeto de trabalho de conclusão
de curso e entrevista.

Etapa 2 – Proposta de projeto de Pesquisa para Monografia
Introdução, justificativa
Questão de pesquisa e objetivos
Metodologia
NOTA FINAL
Etapa 3 - Entrevista
Domínio do conteúdo do projeto, discussão e apropriação dos
conceitos.
Domínio do debate bibliográfico pertinente ao projeto de
pesquisa.
Capacidade de síntese e argumentação coerente.
Demonstração da viabilidade e da execução do projeto de
pesquisa no tempo previsto pela instituição.
NOTA FINAL

Valor Parcial
3.0
3,0
4,0
TOTAL/10
Valor Parcial
2,5
2,5
2,5
2,5
TOTAL/10

Valor obtido

Valor obtido

