REABERTURA DO EDITAL Nº 086/2019
Referente ao Aviso nº 133/2019, publicado no DOE de 08/10/2019.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas atribuições
legais e regimentais, torna público, para conhecimento dos interessados, a REABERTURA das
inscrições para Processo Seletivo para ingresso de alunos ouvintes em 2019.2 do Curso de Letras
Língua Inglesa e Literaturas, do Departamento de Ciências Humanas (DCH), Campus IV da UNEB
em Jacobina.
1 DA OFERTA DE COMPONENTES CURRICULARES
1.1 Serão ofertados os seguintes componentes e vagas:
Componente
Curricular

Ementa

Turno/Dias

Estuda textos literários que abordam a
Vespertino
Aspectos Históricos questão étnico-racial, assim como a
e Culturais da África contribuição de povos de diversas Sexta
e da Diáspora
etnias para a formação da cultura
(13:30 às 16:10)
brasileira e estrangeira e da Diáspora.

Carga horária

Vagas

45h
3 aulas na semana 3

Vespertino
Segunda
Língua
Básico II

Desenvolve as estruturas básicas, (13:30 às 14:20)
Inglesa: utilizando as habilidades linguísticas de
Terça
ouvir, falar, ler e escrever numa
abordagem comunicativa.
(16:10 às 17:50)

90h
3
6 aulas na semana

Quinta
(15:10 às 17:50)
Noturno
Quinta
(20:20 às 22:50)
Desenvolve e aprofunda o estudo das
Língua
Inglesa:
estruturas linguísticas complexas numa Sexta
Intermediário II
perspectiva comunicativa.
(21:10 às 22:50)
Sábado
(08:00 às 08:50)

90h
6
aulas
semana

na 3

Componente
Curricular

Ementa

Turno/Dias

Estuda aspectos fonéticos e fonológicos
da LE em nível introdutório. Aborda Vespertino
Estudos
Fonéticos
conceitos básicos da fonética e da
Fonológicos
em
Quinta
fonologia. Analisa os sistemas vocálico
Língua Inglesa I
e
consonantal
e
os
padrões (13:30 às 16:00)
entonacionais da LE.
Estuda aspectos semânticos de palavras Noturno
e expressões da língua estrangeira, de
acordo com os pressupostos da Segunda
Produção de Texto Semântica e da Pragmática. Desenvolve
(18:40 às 21:00)
Oral e Escrito
as habilidades de produção oral e
escrita a partir de estratégias específicas Quarta
para a produção de nível de
(22:00 às 22:50)
complexidade intermediário.

Orienta a leitura e produção de textos
Leitura e Produção com temáticas diversificadas em LE, Vespertino
Textual
visando à interdisciplinaridade entre os Terça
componentes curriculares.
(13:30 às 16:00)
Aborda e trabalha com ambiente elearning, conhecendo sua aplicabilidade
Matutino
Novas Tecnologias e
numa perspectiva transdisciplinar.
EAD no Ensino de
Apresenta a operacionalização da EAD Sábado
Língua e Literatura
e suas implicações no ensinoInglesas
(07:30 às 10:50)
aprendizagem da língua e literatura de
língua estrangeira.
Vespertino
Teoria Literária em
Estuda e analisa as formas das
Língua Inglesa e
Segunda
narrativas e da poética da LE e da LM.
Língua Materna
(14:20 às 17:50)
Noturno
Analisa e interpreta textos contidos na
Estudos
produção literária contemporânea em Segunda
Contemporâneos da língua estrangeira até a primeira metade
(21:10 às 22:50)
Literatura em Língua do século XX. Estuda o contexto
Inglesa I
sociocultural e histórico das obras Terça
analisadas.
(21:10 às 22:50)

Carga horária

Vagas

30h
3
2 aulas na semana

60h
3
3 aulas na semana

45h
3
3 aulas na semana

60h
3
4 aulas na semana

60h
04
aulas
semana

na 3

60h
3
4 aulas na semana

Componente
Curricular

Ementa

Análise Literária

Analisa textos narrativos e poéticos
investigando os aspectos construtivos
Noturno
do ato de escrever, criar e ler da
literatura da LE e da literatura da LM, Segunda
articulando-se
com
os
demais
(18:40 às 21:10)
componentes
numa
perspectiva
interdisciplinar e transdisciplinar.

Turno/Dias

Carga horária

Vagas

45h
3
3 aulas na semana

2 DAS VAGAS
2.1 São ofertadas 30 vagas para aluno ouvinte para ingresso no semestre letivo 2019.2, distribuídas
como no quadro de ofertas (Item 1).
2.2 Em atendimento à Resolução da UNEB/CONSU n.º 1.339/2018/CONSU, publicada no D.O.E.
de 20/07/2018, do total de vagas oferecidas, serão reservadas as seguintes proporções:
I.
II.

40% (quarenta por cento) para candidatos(as) negros(as);
5% (cinco por cento) de sobrevaga para candidatos(as) indígenas;

III. 5% (cinco por cento) de sobrevaga para candidatos(as) quilombolas;
IV.

5% (cinco por cento) de sobrevaga para candidatos(as) ciganos(as);

V.

5% (cinco por cento) de sobrevaga para candidatos(as) com deficiência, transtorno do espectro
autista ou altas habilidades; e

VI.

5% (cinco por cento) de sobrevaga para candidatos(as) transexuais, travestis ou transgêneros.

2.2.1 A cota de sobrevaga deve ser contabilizada separadamente para cada um dos grupos das
populações a qual se destina.
2.2.2 Os critérios estabelecidos conforme a Resolução vigente. (ANEXO VI).
2.3 Serão reservadas 20% (vinte por cento) das vagas para servidores docentes, técnicos e analistas
universitários da UNEB, conforme prevê Resolução do CONSU nº 540/2008. As vagas não
preenchidas pelo critério de reserva de vagas serão remanejadas para a ampla concorrência.
2.4 Serão ofertadas o total de 06 (seis) vagas para o ingresso de alunos estrangeiros, em atendimento
à Resolução nº 1.315/2018, publicada no DOE de 28/03/2018. As vagas não preenchidas serão
remanejadas para a ampla concorrência.
2.5 A Comissão de Seleção é composta pela Coordenação e Docentes do Curso e decidirá sobre os
casos não previstos neste Edital, bem como julgará os recursos apresentados durante as etapas deste
Processo Seletivo.

3 DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições e entrega da documentação deverá acontecer no Departamento de Ciências
Humanas-Campus IV (UNEB), no Colegiado de Letras Língua Inglesa e Literaturas, situado à Rua J.
J. Seabra, 158, Estação, Jacobina – Bahia. No horário de seu funcionamento das 09h ao 12h; e das
14h às 19h, conforme cronograma (Anexo I).
3.2 Cada candidato poderá candidatar-se a até 02 (dois) componentes. O candidato deverá apresentar
01 (uma) via de cada um dos documentos solicitados para a inscrição - vide item 4 deste Edital.
4 DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO
4.1 Para efetivar a inscrição será exigida a entrega no Colegiado do Curso de Letras Língua Inglesa e
Literaturas da documentação abaixo discriminada.
a)
Formulário de inscrição impresso, preenchido e assinado;
b)
Cópia da carteira de identidade ou outro documento de identificação, com foto [acompanhado
do original para simples conferência];
c)
Cópia do CPF [acompanhado do original para simples conferência];
d)
Texto produzido pelo candidato em espaço apropriado no formulário de inscrição,
justificando o interesse em cursar o componente.
4.1.1 Aluno menor de idade (entre 15 e 17 anos) e matriculado no Ensino Médio devem apresentar,
além dos documentos listados nos itens a) a d):
e)

Termo de Consentimento assinado pelo responsável (modelo Anexo V)

4.2 Não serão homologadas as inscrições no caso da não apresentação de quaisquer dos documentos
supramencionados.
5 DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
5.1 A seleção consistirá na análise do texto produzido pelo candidato (no formulário de inscrição)
justificando o interesse em cursar o componente curricular, conforme barema constante neste Edital
no Anexo II.
6 DO RESULTADO DA SELEÇÃO
6.1 A publicação do resultado final será nos murais do Departamento e no Colegiado do Curso de
Letras Língua Inglesa e Literaturas.
6.2 O resultado final do processo seletivo será publicado por nome do candidato/disciplina e em
ordem classificatória das notas obtidas, considerando as vagas expressas no Edital, cuja nota mínima
de aprovação é sete (7,0).
7 DA MATRÍCULA
7.1 A matrícula será realizada no período de especificado no cronograma (Vide Anexo I),
presencialmente, no Colegiado de Letras Língua Inglesa e Literaturas, Rua J. J. Seabra, 158, Estação,
Jacobina – Bahia. No horário de seu funcionamento das 09h ao 12h; e das 14h às 19h.

7.2 A não observância dos prazos que constam neste Edital implicará o cancelamento da aprovação
do candidato.
8 DA CERTIFICAÇÃO
Certificação será emitida pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão do Departamento de Ciências
Humanas do Campus IV, UNEB Jacobina e será da seguinte ordem:
8.1 Para membros da comunidade externa a participação nos componentes será certificada como
curso de extensão, que poderá ser aproveitado por alunos de graduação, da UNEB ou outras
instituições de ensino superior, como Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais (AACC).
8.2 Alunos matriculados no Ensino Médio serão certificados por itinerário formativo conforme
adesão do Núcleo Territorial de Educação (NTE) e regulação da BNCC.
8.3 Profissionais da educação que cumprirem carga horária igual ou superior a 180 horas em 4
semestres consecutivos poderão ser certificados na modalidade aperfeiçoamento.
9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 Após a divulgação dos resultados do Processo Seletivo, os candidatos terão até 01 (um) dia útil,
conforme consta no CRONOGRAMA (Anexo I) deste Edital, para entrar com pedido de recurso,
exclusivamente pelo endereço eletrônico letraslidch4@uneb.br dirigindo-se ao/à coordenador(a) do
Colegiado.
9.2 A interposição de recurso, nas fases de homologação das inscrições e do resultado final, será
realizada exclusivamente pelo e-mail: letraslidch4@uneb.br. Os resultados dos recursos serão
publicados conforme consta no item CRONOGRAMA (Anexo I) deste Edital. Sugere-se para a
impetração de recurso o texto disponível no Anexo III.
9.3 A Comunicação com o Colegiado se dará presencialmente Rua J. J. Seabra, 158, Estação,
Jacobina -BA, CEP: 44700-000; ou pelo e-mail: letraslidch4@uneb.br
9.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção, à luz da legislação vigente.
9.5 Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 07 de outubro de 2019.
José Bites de Carvalho
Reitor

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS - CAMPUS IV / JACOBINA
CURSO DE LETRAS LÍNGUA INGLESA E LITERATURAS

ANEXO I – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

Evento

Período

Local

07/10 a 10/10

Na secretaria do Curso de Letras Língua
Inglesa e Literaturas, de 9h às 12h; de 14h
às 19h

Homologação das
inscrições

10/10

Na secretaria do Curso de Letras Língua
Inglesa e Literaturas, de 9h às 12h; de 14h
às 19h

Prazo para recurso das
inscrições

11/10

Através do e-mail: letraslidch4@uneb.br

11/10

Na secretaria do Curso de Letras Língua
Inglesa e Literaturas, de 9h às 12h; de 14h
às 19h

Publicação do resultado
final

10/10

Na secretaria do Curso de Letras Língua
Inglesa e Literaturas, de 9h às 12h; de 14h
às 19h

Prazo para recurso do
resultado final

14/10

Através do e-mail: letraslidch4@uneb.br

Publicação do resultado dos
recursos etapa resultado
final

15/10

Na secretaria do Curso de Letras Língua
Inglesa e Literaturas, de 9h às 12h; de 14h
às 19h

16 e 17/10

Na secretaria do Curso de Letras Língua
Inglesa e Literaturas, de 9h às 12h; de 14h
às 19h

Inscrições (reabertura)

Publicação do resultado dos
recursos das inscrições

Matrícula

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS - CAMPUS IV / JACOBINA
CURSO DE LETRAS LÍNGUA INGLESA E LITERATURAS

ANEXO II – BAREMA DE AVALIAÇÃO
BAREMA – PROCESSO SELETIVO ALUNO OUVINTE – 2019.2
SELEÇÃO DE CANDIDATOS CURSO DE LETRAS LÍNGUA INGLESA E LITERATURAS
NOME DO CANDIDATO: ________________________________________________
ITENS DE AVALIAÇÃO:
JUSTIFICATIVA NO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Clareza e objetividade dos argumentos apresentados.

3,0

Domínio da modalidade escrita formal da língua.

2,0

Relevância da justificativa no que se refere à proposta do
componente.

5,0

TOTAL DE PONTOS

10,0

NOTA ATRIBUÍDA

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
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ANEXO III – TEXTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

RECURSO CONTRA DECISÃO RELATIVA AO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO
PARA ALUNO ESPECIAL 2019.2 do Curso de Letras Língua Inglesa e Literaturas, constante no
Edital nº ...../2019 e realizado pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB).
Eu,

............................................................................................,

portador

do

documento de

identidade de número ...................................., inscrição número ............................., para concorrer a
uma vaga no processo seletivo para o “Aluno Ouvinte do Curso de Letras Língua Inglesa e
Literaturas 2019.2” apresento recurso junto ao Colegiado do Curso contra decisão do mesmo. A
decisão

objeto

de

contestação

se

justifica

devido

a

(à)

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(apresentar argumentação que justifica o recurso com limite máximo de 200 palavras).

Atenciosamente,

Jacobina, ............de..........................................de 2019
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ANEXO IV – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
DADOS DO CANDIDATO
Nome completo:

Data de Nascimento:

RG:

CPF:

............./............/...............
Endereço completo (Rua, Avenida, etc.)

Bairro:

E-mail:

Cidade:

Telefone:
( )

Celular:
( )

Componente curricular:

Justificativa:
.......... .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Jacobina,.....de ...................... de 2019.
...............................................................
Assinatura
do
candidato(a)

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - ALUNO OUVINTE
CANDIDATO: ...............................................................................................................................................
RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO: ............................................................. Data: ....../......./..............
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ANEXO V – TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA MENOR 18 ANOS
Eu

..................................................................................................,

Portador

da

Identidade

nº

..................................., declaro na qualidade de ......................... (pai/mãe ou tutor legal) que para
todos os efeitos legais autorizo o menor ..............................................................., portador da
Identidade nº ................................., a participar como Aluno Ouvinte no curso de Letras Língua
Inglesa e Literaturas, do Departamento de Ciências Humanas-Campus IV. Declaro ainda que tenho
conhecimento e assumo integralmente a responsabilidade pela participação e que o menor goza de
condições biopsicossociais para atender a demanda da disciplina.

...................................., ....... de .................................. de ............

.......................................................................................
(Assinatura do pai, mãe ou tutor legal)
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ANEXO VI

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB)
CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSU)

RESOLUÇÃO Nº 1.339/2018
(Publicada no D.O.E. 28-07-2018)

Aprova o sistema de reservas de vagas para negros e sobrevagas para indígenas;
quilombolas; ciganos; pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e altas
habilidades; transexuais, travestis e transgênero, no âmbito da UNEB, e dá outras
providências.
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSU) da Universidade do Estado da Bahia
(UNEB), no uso de suas competências legais e regimentais, tendo em vista o que consta do
Processo nº 0603180058920, em sessão desta data,
RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar o sistema de reservas de vagas para negros e sobrevagas para indígenas;
quilombolas; ciganos; pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades;
transexuais, travestis e transgênero, no âmbito da Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
constante do anexo único desta Resolução.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, em especial as Resoluções CONSU nºs. 468/2007, 605/2008, 710/2009,
711/2009 e 847/2011.
Sala das Sessões, 13 de Julho de 2018.

José Bites de Carvalho
Presidente do CONSU

*OBSERVAÇÃO: O Anexo Único desta Resolução, encontra-se disponível no site da Universidade.

ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CONSU Nº 1.339/2018
Aprova o sistema de reservas de vagas para negros e sobrevagas para indígenas; quilombolas;
ciganos; pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades; transexuais,
travestis e transgênero.

Art. 1º. Estabelecer a reserva de vagas e sobrevagas para populações histórica e socialmente
discriminadas, nos processos seletivos realizados para o preenchimento das vagas dos cursos de
graduação e pós-graduação ofertados pela UNEB, com o objetivo de promover a diversidade de gênero,
a eqüidade étnico-racial e a inclusão no ensino superior.
Art. 2º. Do total de vagas oferecidas em cada curso de graduação e de pós- graduação reservar-se-ão
vagas nas seguintes proporções:
I- 40% (quarenta por cento) para candidatos(as) negros(as);
II- 5% (cinco por cento) de sobrevaga para candidatos(as) indígenas;
III- 5% (cinco por cento) de sobrevaga para candidatos(as) quilombolas; IV- 5% (cinco
por cento) de sobrevaga para candidatos(as) ciganos(as);
V- 5% (cinco por cento) de sobrevaga para candidatos(as) com deficiência, transtorno do espectro
autista ou altas habilidades; e,
VI- 5% (cinco por cento) de sobrevaga para candidatos(as) transexuais, travestis ou transgêneros.
§ 1º. Entende-se como sobrevaga o quantitativo de vagas resultante da aplicação do percentual de cota
destinada aos indígenas; quilombolas; ciganos(as); pessoas com deficiência, transtorno do espectro
autista ou altas habilidades; transexuais, travestis ou transgêneros sobre o número de vagas oferecido
por turma/curso.
§ 2º. A cota de sobrevaga deve ser contabilizada separadamente para cada um dos grupos das
populações a qual se destina, indicada nos incisos do caput deste artigo.
§ 3º. Na hipótese de quantitativo fracionada de vagas reservadas a candidatos(as) negros(as) e às
sobrevagas destinadas a candidatos(as) indígenas; candidatos(as) quilombolas; candidatos(as)
ciganos(as); candidatos(as) com deficiência, com transtorno do espectro autista ou com altas
habilidades e candidatos(as) transexuais, travestis ou transgêneros, esse será aumentado para o primeiro
número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído
para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos);
mantendo a oferta de no mínimo 01 (uma) vaga para cada categoria de reserva de vagas ou sobrevaga.
Art. 3º. No ato da inscrição no processo seletivo da graduação ou da pós- graduação, o(a) candidato(a)
que desejar concorrer às vagas especificadas no artigo anterior, deverá fazer a opção explícita constante
no formulário de inscrição.
Art. 4º. 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)

Tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em

escola pública;
b) Tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo
nacional vigente no ato da matrícula;
c) Que não possua título de graduação, exceto para ingresso no processo seletivo de pós-graduação;
d) Sejam e declarem-se negro(a) ou indígena ou quilombola ou cigano(a), conforme quadro de autoclassificação étnico-racial constante da ficha de inscrição do respectivo processo seletivo, aqueles(as)
que optarem pelas vagas reservadas aos(às) candidatos(as) negros(as) ou pelas sobrevagas destinadas
aos(às) candidatos(as) indígenas, quilombolas e ciganos(as);
e) Sejam e declarem-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,
f) Sejam e declarem-se transexual ou travesti ou transgênero, conforme quadro de auto-classificação
de identidade de gênero constante da ficha de inscrição do respectivo processo seletivo, aqueles(as) que
optarem pelas sobrevagas destinadas aos(às) candidatos(as) transexuais, travestis ou transgêneros.
§ 1º. Na Ficha de Inscrição do processo seletivo constarão, explicitamente, os seguintes itens de
classificação étnico-racial: negro (preto ou pardo), branco, indígena, amarelo, cigano (Rom ou Calom
ou Sinti), quilombola.
§ 2º. Na Ficha de Inscrição do processo seletivo constarão, explicitamente, os itens de classificação da
Lei Brasileira de Inclusão (Lei Federal nº 13.146/2015), são eles: 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.
§ 3º. Na Ficha de Inscrição do processo seletivo constarão, explicitamente, os seguintes itens de
classificação de identidade de gênero: cisgênero, transgênero, travesti, transexual, trans não-binário,
consoante definição da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA).
§ 4º. 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 “f”, os três últimos em
consonância com a sua opção, serão eliminados(as) do processo seletivo ou terão a matrícula anulada a
qualquer tempo.
§ 5º. 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.
§ 6º. 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.

§ 7º. 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.
§ 8º. 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).
§ 9º. 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.
§ 10. O acompanhamento do acesso ao sistema de cotas, a comprovação da autodeclaração e demais
documentos pertinentes dos candidatos cotistas aprovados, dar-se-á por critérios e metodologias
estabelecidas pelo Comitê de Acompanhamento do Acesso ao Sistema de Cotas, a ser criado com a
finalidade de acompanhamento, avaliação e assessoramento mediante regulamentação.
Art. 5º. Todos(as) os(as) candidatos(as) inscritos(as) serão classificados(as) pela ordem decrescente de
pontuação resultante da média das provas e/ou outros instrumentos de avaliação dos processos seletivos
respectivos.
Parágrafo Único. É vedada a diferenciação de provas e/ou outros instrumentos avaliativos, no mesmo
processo seletivo, independentemente da opção do(a) candidato(a) em concorrer ou não às vagas
reservadas e às sobrevagas, excetuando-se o atendimento a condições especiais requeridas pelos(as)
candidatos(a) com deficiências.
Art. 6º. A classificação dos(as) candidatos(as) às vagas nos respectivos cursos de graduação e de pósgraduação, seguida do cálculo da nota de corte para efeito de eliminação, dar-se-á́ no interior de cada
grupo de vagas, separadamente, a saber:
I- 40% (quarenta
por cento) das vagas reservadas
aos(às) candidatos(as) negros(as)
optantes;
II- 60% (sessenta por cento) das vagas destinadas aos(às) demais candidatos(as) não optantes;
III- 5% (cinco por cento) de sobrevagas reservadas aos(às) candidatos(as) indígenas optantes;

IV- 5% (cinco por cento) de sobrevagas reservadas aos(às) candidatos(as) quilombolas optantes;
V- 5% (cinco por cento) de sobrevagas reservadas aos(às) candidatos(as) ciganos(as) optantes;
VI- 5% (cinco por cento) de sobrevagas reservadas aos(às) candidatos(as) transexuais, travestis e
transgêneros optantes;
VII- 5% (cinco por cento) de sobrevagas reservadas aos(às) candidatos(as) com deficiência, transtorno
do espectro autista, altas habilidade optantes.
§ 1º. As vagas não preenchidas, esgotando-se os candidatos classificados por categoria, serão
remanejadas obedecendo aos seguintes critérios de preferência de recepção:
a) Grupo de sobrevagas destinadas a candidatos(as) optantes pelas categorias: indígena; quilombola;
cigano(a); pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista, com altas habilidades;
transexual, travesti, transgênero;
b) Grupo de vagas reservadas para candidatos(as) optantes pela categoria negro; e,
c) Grupo de vagas destinadas a candidatos(as) não optantes, respectivamente.
§ 2º. No processo de preenchimento das vagas remanejadas entre os candidatos optantes por categoria
de sobrevagas, respeitar-se-ão os seguintes critérios para o estabelecimento de preferência e desempate
entre os habilitados por turma/curso:
a) O que integra categoria de sobrevagas com maior demanda de habilitados;
b) O de menor renda familiar; e,
c) O mais idoso.
Art. 7º. A UNEB deverá instituir e implementar um programa permanente de ações afirmativas, com
dotação orçamentária e financeira, estratégias de financiamento, com coordenação própria, cujo
objetivo é a promoção da diversidade de gênero, da eqüidade étnico-racial e da inclusão em todas as
ações desenvolvidas pela Universidade.
§ 1º. O programa permanente de ações afirmativas da UNEB deverá organizar-se através de projetos e
atividades que garantam a permanência e o sucesso dos(as) estudantes ingressos(as) através do sistema
de reserva de vagas e oferta de sobrevagas.
§ 2º. Para subsidiar o programa permanente de ações afirmativas deverá ser desenvolvido e implantado
um sistema informatizado de acompanhamento e avaliação da trajetória acadêmica dos(as) estudantes
ingressos(as) através do sistema de reserva de vagas e/ou sobrevagas.
Art. 8º Os órgãos internos, externos e comissões responsáveis pela organização dos processos seletivos
da UNEB deverão ajustar os seus documentos, formulários, fichas de inscrição, sistemas de cálculo e
demais procedimentos pertinentes às determinações expressas nesta Resolução num prazo de 60
(sessenta) dias a partir da data de publicação.
Art. 9º. Todos os materiais de divulgação dos processos seletivos referentes aos cursos de graduação e
de pós-graduação da UNEB deverão conter informações precisas, explícitas e diretas referentes às
condições de seleção determinadas por esta Resolução.
Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
em especial a Resolução CONSU nºs. 468/2007, 605/2008, 710/2009, 711/2009 e 847/2011.

