EDITAL Nº 065/2022
Referente ao Aviso nº 099/2022, publicado no DOE de 02/07/2022.

EDITAL FORMAÇÃO DOCENTE PELA PESQUISA
A REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB, no uso de suas
atribuições legais, regimentais e estatutárias, torna público o Edital FORMAÇÃO
DOCENTE PELA PESQUISA, vinculado ao PROGRAMA PRODOCÊNCIA
UNIVERSITÁRIA UNEB, que se insere no âmbito das ações de desenvolvimento
profissional docente do Centro de Assessoria e Pesquisa em Inovação Pedagógica (CEAPIP),
UNEB com base na Lei nº 8.353/2002 e Resolução do Conselho Universitário (CONSU) nº
1.515/2022, convoca os interessados a apresentarem propostas para financiamento de projetos
de pesquisa-ação-formação.
1.

APRESENTAÇÃO

O presente edital se configura como um projeto de fomento à pesquisa e à formação docente,
que integra o PROGRAMA PRODOCENCIA UNIVERSITÁRIA UNEB, visando à
inovação do processo de ensino-aprendizagem na Universidade do Estado da Bahia, tendo
como base o Regulamento do Centro de Assessoria e Pesquisa em Inovação Pedagógica
(CEAPIP) (RESOLUÇÃO CONSU Nº 1.451/2021), a ser desenvolvido pelos grupos de
pesquisa proponentes, sob a coordenação e acompanhamento da Coordenação Executiva do
CEAPIP.
2. JUSTIFICATIVA
A sociedade contemporânea caracterizada, entre outros aspectos, pela disseminação das
tecnologias de processamento da informação e comunicação, pela profusão de teorias
oriundas de pesquisas, muitas delas conflitantes entre si, requer das instituições universitárias
a implementação de uma nova cultura de aprendizagem, na qual, aprender passa a ser,
principalmente, formular problemas relevantes e buscar suas respostas e ensinar vem a ser
provocar e oferecer ajuda ajustada aos estudantes para que eles desenvolvam a capacidade de
formular questões, de duvidar, de lidar com a complexidade e a incerteza e de arriscar a
produzir respostas incompletas, parciais e éticas.
Essa mudança radical na forma de conceber o ensino e a aprendizagem pressupõe o
investimento das universidades e dos docentes em processos formativos homólogos aos que
eles precisam promover junto aos estudantes nos componentes curriculares sobre suas
responsabilidades, em outros termos, que oportunizem a experiência de aprender por meio da
problematização e da reflexão, com os pares, sobre a própria prática e da construção
colaborativa da inovação pedagógica. A pesquisa-ação-formação emancipadora, entendida
como aquela dirigida para compreender e melhorar as próprias práticas bem como
compreender a si mesmo, o que pressupõe implicação dos sujeitos envolvidos na pesquisa, se

configura como estratégia mais adequada nessa direção, na medida em que coloca os
professores como protagonistas dos processos e copartícipes do planejamento da ação.
3. DOS OBJETIVOS
São objetivos deste edital de pesquisa-ação-formação:
3.1
Incentivar a produção de conhecimento no campo da docência universitária por parte
dos docentes da UNEB, contribuindo para o fortalecimento de grupos de pesquisa;
3.2
Criar condições para a sistematização e o compartilhamento das teorizações e
proposições de aperfeiçoamento das práticas pedagógicas decorrentes da pesquisa-açãoformação desenvolvida.
3.3
Oportunizar aos docentes da UNEB a participação como protagonistas da sua própria
formação mediante o desenvolvimento da pesquisa-ação-formação emancipadora;
3.4
Possibilitar a compreensão crítica das próprias narrativas e práticas docentes com
vistas à transformação pedagógica;
3.5
Oportunizar a apropriação de saberes do campo da Pedagogia Universitária.
4. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES
Os recursos serão concedidos a até 10 grupos de docentes/pesquisadores que apresentem
projetos atendendo aos seguintes requisitos e condições:
4.1
O coordenador do projeto, membro do grupo de pesquisa proponente, deverá ter a
titulação de doutor;
4.2
O coordenador do projeto, membro do grupo de pesquisa proponente, não poderá estar
atuando como coordenador (a) de programas de pós-graduação e de colegiado de curso,
diretor (a) de departamento ou exercendo algum cargo na gestão da universidade;
4.3
As equipes executoras proponentes deverão ser compostas por pelo menos cinco
docentes do quadro efetivo da UNEB, podendo ser de titulações diversas, lotados em um
único ou em diferentes departamentos, que estejam em exercício da docência na graduação
e/ou na pós-graduação;
4.4
As equipes executoras proponentes deverão fazer parte de grupos de pesquisa
devidamente inscritos no CNPQ, certificados ou em processo de certificação especificamente
pela UNEB;
4.5
Cada equipe executora proponente poderá submeter através de seu (sua) respectivo (a)
coordenador (a), apenas um projeto de pesquisa para este Edital;
4.6
Caso sejam encaminhadas pelo mesmo proponente, mais de uma proposta, com
número de inscrição diferente, apenas a que tiver a data de postagem mais recente será
considerada para análise, sendo as anteriormente apresentadas automaticamente
desclassificadas;
4.7
Não poderão concorrer coordenadores (as) de projetos que tenham Termo de Outorga
em andamento ou com prestação de contas pendentes, bem como os inadimplentes em
processos anteriores, com impeditivos para a formalização de novas outorgas;
4.8
O projeto deverá conter anuência do NUPE e da Direção do Departamento;

5. DOS COMPROMISSOS DOS GRUPOS DE PESQUISAS
5.1
O (a) coordenador (a) da equipe executora do projeto aprovado assinará um termo de
compromisso específico, assumindo a inteira responsabilidade pela supervisão das atividades
do projeto; acompanhamento de execução das despesas; prestação de contas; elaboração e
entrega dos relatórios (parcial – 06 meses; final- 12 meses), e pelas demais exigências
constantes neste edital;
5.2
O grupo proponente e sua coordenação se comprometem a manter, durante a execução
do projeto, todas as condições de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias para o
perfeito cumprimento do projeto apresentado, preservando atualizados os dados cadastrais
juntos aos setores e registros competentes;
5.3
A equipe executora do projeto responsabiliza-se pelas questões éticas da pesquisa,
inclusive pela sua submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa;
5.4
A equipe executora do projeto se compromete a participar colaborativamente das
reuniões e formações específicas propostas pelo CEAPIP, com vistas ao desenvolvimento das
ações de pesquisa e formação.
6. DOS PROJETOS DE PESQUISA-AÇÃO-FORMAÇÃO
6.1
NATUREZA DOS PROJETOS
Os projetos a serem submetidos a este edital deverão ser cadastrados no SIP e contemplar, no
preenchimento do seu formulário, os seguintes aspectos:
a) Os desafios e dilemas do processo de ensino-aprendizagem vividos pelos integrantes da
equipe executora como ponto de partida da pesquisa-ação-formação;
b) Uma metodologia de trabalho que concorra para a problematização e a reflexão sobre a
própria prática;
c) Dispositivos metodológicos voltados para a escuta sensível de outros atores do processo de
ensino-aprendizagem, para além dos integrantes da equipe executora, em especial de
estudantes;
d) Referenciais teóricos e metodológicos do campo da pedagogia relacionados ao objeto da
investigação, implicados com a inovação e humanização das práticas docentes;
e) Delineamento colaborativo de ações pedagógicas decorrentes das construções da pesquisaação-formação;
f) Estratégias de avaliação da pesquisa na perspectiva do desenvolvimento profissional
docente;
6.2. CONTRIBUIÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DOS PROJETOS
Com o intuito de favorecer a elaboração e apresentação de projetos de pesquisa formação
sobre a docência universitária e a inovação pedagógica a Coordenação Executiva do CEAPIP
realizará, por meio remoto, em data anterior ao início das inscrições dos projetos, de acordo
com este edital, uma oficina de formação de 03 horas sobre os temas da Pesquisa-açãoformação e da docência universitária sendo facultativa e de adesão livre a participação dos
proponentes nesta formação.

7. FINANCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
7.1 RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos financeiros alocados para este Edital, da ordem de R$200.000,00 (duzentos mil
reais), são oriundos do orçamento do CEAPIP observando:
7.1.1 Os recursos serão repassados para o (a) coordenador (a) do projeto, mediante Termo
de Outorga, em parcela única, depositados em conta aberta no Banco do Brasil, modalidade
Cartão BB Pesquisa, específica para este fim e deverão ser executados exclusivamente
conforme o item 7.2;
7.1.2 O orçamento poderá ser redimensionado pela Coordenação do CEAPIP, respeitando o
limite máximo, se identificadas necessidades estratégicas de remanejamento de recursos;
7.1.3 O período máximo para execução financeira dos projetos selecionados será de 12
(doze) meses, a partir da data do primeiro depósito dos recursos financeiros;
7.1.4 O Coordenador do projeto, na situação de remoção ou transferência funcional ou de
afastamento da docência, é responsável pela devolução à instituição dos recursos e dos juros
decorrentes de aplicação dos recursos até o momento não utilizados;
7.2 DOS ITENS FINANCIÁVEIS
7.2.1 O financiamento dos projetos se destina a cobrir despesas de capital e despesas
correntes, conforme detalhamento a seguir:
7.2.1.1 Despesas de capital:
I- Aquisição de equipamentos devidamente especificados que deverão ser tombados pela
UNEB;
II- Aquisição de outros bens permanentes (livros, assinatura de periódicos, softwares para
fins acadêmico-científicos, etc);
III- Os bens permanentes adquiridos mediante este edital deverão ao término do projeto serem
destinados aos departamentos de origem da equipe executora do projeto;
7.2.1.2 Despesas correntes:
I- Serviços de terceiros de pessoa física com obrigações contributivas;
II- Serviços de terceiros de pessoa jurídica;
III - Aquisição de material de consumo;
7.2.1.3 A distribuição dos recursos se dará da seguinte forma: R$ 40.000,00 para despesas de
capital e R$ 160.000,00 para despesas correntes;
7.2.1.4 A distribuição desses recursos por projeto corresponderá até R$ 4.000,00 para
despesas de capital e até R$ 6.000,00 para despesas correntes;
7.3 RELATÓRIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS
7.3.1 O (A) coordenador (a) do projeto é o(a) responsável pela formalização da Outorga,
recebimento dos valores, execução dos recursos, obediente a Lei Estadual nº. 9.433/2005, e a
sua prestação de contas, devendo apresentar os seguintes relatórios:
a) Relatórios semestrais das ações desenvolvidas, conforme modelos a ser disponibilizados
pelo CEAPIP;
b) Relatório Acadêmico Financeiro Final, conforme modelos a ser disponibilizados pelo
CEAPIP;

7.3.2 A composição do Processo de prestação de contas, conforme Resolução UNEB nº
1.342/2018, deve contemplar os seguintes documentos:
I- Memorando de encaminhamento de prestação de contas ao CEAPIP e à Direção do
Departamento, identificando o projeto e a edição do Termo de Outorga em questão;
II- Cópia do Termo de Outorga, dos termos aditivos (se for o caso) e respectivo Plano de
Aplicação de Recursos (PAR) aprovado;
III- Relatório Físico-Financeiro composto por planilhas de prestação de contas, conforme
Resolução UNEB nº 1.342/2018;
IV- Extratos bancários da conta corrente e das aplicações financeiras, durante o período de
utilização da edição do Termo de Outorga;
V- Documentação para comprovação dos gastos a exemplo de notas fiscais, recibos e cupons
fiscais;
VI- Comprovação de atendimento aos princípios de economicidade e eficiência, mediante a
apresentação de, no mínimo, 03 (três) cotações de preços dos bens e serviços adquiridos,
demonstrando e justificando, expressamente, a opção utilizada, para casos em que não seja
selecionado o fornecedor que apresente menor valor;
VII- Comprovante de recolhimento de saldo de recursos, utilizando o Documento de
Arrecadação Estadual (DAE), caso haja saldo residual de recurso recebido, inclusive
rendimentos da aplicação financeira;
VIII- Comprovante de tombamento do equipamento adquirido - Registro Analítico de Entrada
Material - nos casos de aquisição de bens permanentes.
7.3.3 A prestação de contas dos recursos deverá ser apresentada ao CEAPIP, via Processo
SEI, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o término de vigência do Termo de Outorga ou
da execução dos recursos – o que ocorrer primeiro.
7.3.4 Caso o (a) professor (a) Coordenador (a) do projeto não tenha a prestação de contas
aprovada ou deixe de apresentá-la, ficará impedido (a) de receber quaisquer benefícios
provenientes da UNEB, até a sua regularização, podendo responder a Processo
Administrativo.
8. DA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE PESQUISAAÇÃO-FORMAÇÃO
8.1 Qualquer alteração relativa à execução do projeto deverá ser solicitada pelo (a)
Coordenador (a) à Coordenação Executiva do CEAPIP, acompanhada da devida justificativa e
só deverá ser executada se for devidamente autorizada;
8.2 No caso de impedimento de continuidade do (a) Coordenador (a) este deverá ser
substituido por um integrante da equipe executora do projeto que contemple os requisitos e
condições definidos no item 4.
8.3 O acompanhamento será feito por intermédio de:
a) Reuniões conjuntas de coordenadores (as) de grupos, membros das equipes executoras e a
Coordenação Executiva do CEAPIP (uma a cada semestre);
b) Reuniões da Coordenação do CEAPIP com cada equipe executora, separadamente, ao
longo do período de duração do projeto (sempre que solicitadas e justificadas por uma das
partes);

c) Reuniões de estudo e formação promovidas pela Coordenação Executiva do CEAPIP,
observadas as necessidades formativas dos grupos;
8.4. Os (As) pesquisadores (as) integrantes dos grupos de pesquisas contemplados pelo
EDITAL DE FORMAÇÃO DOCENTE PELA PESQUISA ficam obrigatoriamente
convocados a participar da capacitação para a execução orçamentária a ser ministrado pela
coordenação financeira.
8.5. É obrigatória a inclusão das logomarcas ou a menção à UNEB e ao CEAPIP em materiais
de divulgação do projeto e de seus resultados.
9. DOS PROCEDIMENTOS PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS
9.1 Preencher e enviar o Formulário (ANEXO III) no formato PDF para o e- mail:
ceapip@uneb.br
9.2 Enviar para o e-mail: ceapip@uneb.br a seguinte documentação no formato PDF:
a) Projeto de pesquisa-ação-formação conforme estruturação apresentada no item 6.2 deste
Edital;
b) Espelho do contracheque com identificação do número de matrícula e cargo/função,
lotação do (a) coordenador (a) do Projeto;
c) Cópia do diploma do título de doutor (a) do (a) coordenador (a) do projeto;
d) Currículo Lattes completo do (a) coordenador (a) do projeto;
e) Currículo Lattes reduzido de todos os (as) pesquisadores (as) do Grupo Proponente do
Projeto;
f) Parecer do NUPE e Carta de anuência da Direção do Departamento;
g) Comprovante de inscrição do Projeto no Sistema Integrado de Planejamento - SIP;
h) Comprovante de inscrição no Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos e demais
Comitês quando se fizer necessário em função da natureza do projeto;
10. DA ANÁLISE DOS PROJETOS
A análise dos projetos submetidos a este Edital incluirá as seguintes etapas:
10.1 Enquadramento por parte da Comissão Executiva do CEAPIP, que verificará a
comprovação da documentação obrigatória e o cumprimento das normas deste edital e demais
aspectos previstos na Resolução CONSU nº1364/2019.
I- Não serão enquadradas as propostas que:
a) Não apresentarem comprovação dos requisitos e condições dispostos nos itens deste Edital;
b) Forem enviadas via correio eletrônico com data e horário após o prazo final determinado
no Cronograma previsto neste Edital;
c) Os projetos que não atenderem integralmente as exigências deste edital quanto a critérios e
prazos de inscrição, estruturação do projeto e demais requisitos, serão considerados como não
aptos;
d) Propostas cujos coordenadores (as) estejam em débito com documentação exigida em
qualquer Programa da UNEB;
e) Não serão aceitos recursos que questionem o não enquadramento;
10.2 Análise de mérito dos projetos por pareceristas ad hoc externos à UNEB seguindo o
Barema integrante deste edital (ANEXO I);

10.3 Avaliação final e priorização das propostas por parte da Comissão de Avaliação,
composta por um representante da PROGRAD, um da PGDP, um da PPG e dois do CEAPIP,
noemada para esse fim, seguindo os Baremas (ANEXO I e ANEXO II) e observando o
número de vagas, as notas obtidas na avaliação e os critérios descritos nos itens deste Edital;
10.4 A obtenção da média final obedecerá a seguinte ordem e formulação:
a) a pontuação do Anexo I (Av I, avaliação dos projetos), terá peso 2 (dois);
b) a pontuação do Anexo II (Av II, Avaliação unificada do Currículo do (a) Coordenador (a) e
demais membros da Equipe Executora) terá peso 1 (hum);
c) a fórmula para obtenção da média será, portanto (AvI x 2 + AvII) /3
d) a nota de corte será a nota 7,0;
I - Após a análise de mérito, o projeto será:
a) recomendado; ou
b) não recomendado;
11. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados do julgamento dos projetos serão divulgados no Portal da UNEB e pelo e-mail
cadastrado no formulário PRODOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA UNEB no período previsto no
item 13 deste Edital, cabendo ao (a) coordenador (a) inteira responsabilidade de informar-se
sobre o mesmo.
12. DOS RECURSOS QUANTO AOS RESULTADOS
12.1 Os recursos quanto ao resultado da análise deverão ser encaminhados pelos (as)
Coordenadores (as) dos respectivos projetos, por escrito à Coordenação Executiva do
CEAPIP, no prazo especificado no calendário do edital, para o e-mail ceapip@uneb.br
12.2 Os recursos serão analisados pela Comissão de Avaliação nomeada pela Coordenação do
CEAPIP;
13. CRONOGRAMA
ETAPAS
DATAS
Divulgação do Edital
02 de julho de 2022
Realização de oficina sobre pesquisa ação- 04 de julho de 2022
formação em docência universitária
Período de Inscrição dos Projetos
11 de julho a 11 de agosto de 2022
Enquadramento

12 a 16 de agosto de 2022

Divulgação
dos
projetos
enquadrados
Publicação do Resultado Preliminar

17 de agosto de 2022

Interposição de recurso
Resultado da interposição de recurso

13 e 14 de setembro de 2022
15 de setembro de 2022

Publicação do Resultado Final
Assinatura do Termo de Outorga

16 de setembro de 2022
19 a 23 de setembro de 22

12 de setembro de 2022

14. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o proponente que não o fizer até o
segundo dia útil anterior ao prazo final estabelecido para recebimento das propostas. Não terá
efeito de recurso à impugnação apresentada por aquele que, tendo aceitado este Edital, sem
objeção, venha apontar eventuais falhas ou imperfeições posteriormente ao julgamento.
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 É imprescindível à leitura das Resoluções CONSU 1.364/2019 e 1.342/2018;
15.2 A Coordenação Executiva do CEAPIP reserva-se o direito de resolver os casos
omissos e as situações não previstas no presente Edital;
15.3 Esclarecimentos sobre este Edital e informações adicionais sobre o PRODOCÊNCIA
UNIVERSITÁRIA UNEB, poderão ser obtidos de segunda à sexta feira, pelo e-mail:
ceapip@uneb.br
GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 01 de julho de 2022.
Adriana dos Santos Marmori Lima
Reitora

BAREMAS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS
ANEXO I
(Av I) - Avaliação do Projeto de Pesquisa-ação-formação
TÍTULO DO PROJETO:

Pontuação
máxima

ITENS AVALIADOS

Administração do
Projeto (2,0)

Natureza do Projeto (8,0)

Clareza e pertinência dos desafios /objeto do processo de ensinoaprendizagem que se pretende investigar e solucionar.

1,0

Articulação coerente, consistente e inovador entre os elementos
estruturantes do projeto.

1,0

Pertinência das questões e objetivos propostos.

1,0

Clareza e coerência da proposta na a perspectiva da pesquisa-ação
comprometida com a inovação e humanização das práticas docentes.

1,0

Consistência dos pressupostos teóricos.

1,0

Clareza da metodologia e coerência desta com a perspectiva da pesquisaação-formação

1,0

Potencial de reflexão e busca de soluções inovadoras para os problemas
relacionados ao processo de ensino- aprendizagem na UNEB.

1,0

Critérios de avaliação processual da pesquisa na perspectiva do
desenvolvimento profissional docente.

1,0

Adequação do Orçamento proposto.

0,5

Compatibilidade do cronograma de execução física com a natureza do
projeto

0,5

Apresentação da sistemática de funcionamento da equipe executora.

Pontuação Máxima

1,0
10,0

Pontuação
obtida

Parecer qualitativo:

Avaliador: (somente para controle interno, o nome não será divulgado)

Data do parecer:

ANEXO II
(Av. II) - Avaliação unificada do Currículo do (a) Coordenador (a) e
demais membros da Equipe Executora

PONTOS

QTDE MÁXIMA

PONTUAÇÃO
Máxima

1) Pós-Doutorado /Livre
Docência

0,2

2

0,4

2) Doutorado

0,3

2

0,6

3) Mestrado

0,2

2

0,4

4) Especialista

0,1

1

0,1

5) Artigo em periódicos indexados
com corpo editorial

0,1

3

0,3

6) Trabalhos em Eventos
Científicos

0,1

2

0,2

7) Livro autoral ou organizado

0,3

2

0,6

8) Capítulo de Livro

0,2

2

0,4

CRITÉRIOS
QUALIFICAÇÃO
TITULAÇÃO MÁXIMA

PRODUÇÃO
BIBLIOGRÁFICA (20162020)

FORMAÇÃO DE
RECURSOS
HUMANOS

Experiência docente
9) Em cursos de Graduação

0,1

2

0,2

10) Em cursos de PósGraduação

0,2

2

0,4

11) Em cursos de formação
continuada e atualização
profissional

0,3

3

0,9

Orientações Concluídas
12) Doutorado

0,4

2

0,8

13) Mestrado

0,2

2

0,4

14) Lato sensu

0,1

2

0,2

15) Iniciação Científica ou TCC

0,1

1

0,1

Coordenação
ATIVIDADE DE
COORDENAÇÃO

16) De Colegiado de Curso ousetores
administrativos na Universidade

0,2

2

0,4

17) De Grupos de Pesquisa

0,2

2

0,4

18) De Projetos de Pesquisas

0,1

3

0,3

19) De Cursos e Programas de
Formação continuada ou Formação
em Serviço

0,2

2

0,4

Total

10,0

ANEXO III
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
EDITAL Nº 065/2022 FORMAÇÃODOCENTE PELA PESQUISA
1. Título do projeto de pesquisa-ação-formação:

2. Resumo (até 500 caracteres com espaço):

3. Objetivo:

4. Nome do grupo de pesquisa:

5. Líder do grupo:
6. Dados do docente líder
Nome completo:
Telefones:

E-mail:

Curso:

Departamento:

Link do currículo Lattes:

7. Dados dos membros da equipe:
Nome Completo

Tel/Whatsapp

E-mail

Curso/ Dept.

Assinatura do/a Coordenador/a

Link do currículo
Lattes

