EDITAL nº 035/2017
Referente ao Aviso Nº 061/2017, publicado no D.O.E. de 11/04/2017.
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas
atribuições legais e regimentais, torna público a reabertura das inscrições referente ao
Edital nº 105/2016 destinada ao Processo Seletivo de alunos regulares para o Curso de
Pós-Graduação lato sensu - Especialização em História, Educação e Sociedade, a ser
ofertado pelo Departamento de Ciências Humanas (DCH), Campus IV da UNEB em
Jacobina, aprovado pelo Conselho Universitário (CONSU), por meio da Resolução nº
849/2011, publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia 20/21-08-2011, através do
GEPEHS – Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, História e Sociedade.

1. DO CURSO
1.1.O Curso é ofertado pelo GEPEHS – Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação,
História
e
Sociedade
(cadastrado
no
CNPq
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=5842708KEOV5HQ). O
GEPEHS congrega pesquisadores dedicados à pesquisas sobre História da Bahia,
História da Educação e Ensino de História.
1.2.O Curso de Pós-Graduação em História, Educação e Sociedade é gratuito.
1.3.Será destinado para portadores de diploma de Graduação/Licenciatura em História e
áreas afins.
1.4.O Curso terá carga horária de 405 horas, em caráter modular e presencial.
2. DAS VAGAS E MÓDULOS
2.1.São ofertadas 20 vagas, sendo 40% destinadas para negros e 5% para indígenas –
devendo cada candidato, individualmente, declarar no ato da inscrição, conforme
Resolução CONSU nº 468/2007, e complementada pelas Resoluções CONSU nº
710/2009 e nº 711/2009.
2.2. Estas vagas serão distribuídas em 1 turma de 20 alunos. As aulas ocorrerão em três
módulos (junho-julho/2017, janeiro/2018 e junho-julho/2018). Os(as) alunos(as) deverão
reservar duas semanas para cada módulo.
2.3.Caso haja alterações de oferta dos módulos, a Coordenação informará aos(as) alunos(as)
com antecedência mínima de 15 dias.
3. DO PÚBLICO ALVO
3.1.Graduados(as)/Licenciados(as) em História e áreas afins.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1.As inscrições ocorrerão entre 13 a 26 de abril de 2017, na Secretaria da Direção do
Campus IV, Departamento de Ciências Humana, à rua J.J Seabra, 158, Bairro da

Estação, Jacobina, Bahia, CEP 44.700-000, no horário das 14 h às 16 h. Informações
pelo telefone 74 3621-3337/4154 e 5037. A inscrição poderá ser efetuada também
pelos Correios (via SEDEX), no mesmo endereço, postados todos os documentos até o
último dia da inscrição.
4.2.As inscrições são gratuitas.
4.3.Serão aceitas inscrições por procuração reconhecida, em cartório, dentro do prazo
estipulado.
5. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA AS INSCRIÇÕES
5.1.Formulário de inscrição preenchido e assinado – Anexo I;
5.2.Diploma ou certificado de conclusão do Curso de Graduação;
5.3.Histórico da graduação;
5.4.Cópia de documentos pessoais (RG, CPF);
5.5.Cópia do Certificado de Reservista (sexo masculino);
5.6.Cópia do Título de Eleitor
5.7.Comprovante de votação da última eleição (ou atestado emitido pelo Tribunal
Regional Eleitoral de quitação da obrigação eleitoral);
5.8.Curriculum Lattes, devidamente comprovado;
5.9.Anteprojeto (quatro cópias impressas).
5.10. CD-ROM com cópia do Anteprojeto em formato “.DOC” ou “.PDF” idêntico ao
impresso.
6. DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO
6.1 O candidato que deixar de apresentar qualquer um dos requisitos do item 5, não terá
sua inscrição homologada.
7. DO ANTEPROJETO
7.1. O Anteprojeto deverá conter, no máximo, dez páginas, estruturado da seguinte forma:
Título (e subtítulo, se houver), Introdução, Justificativa, Objetivos (Geral e
Específicos), Revisão Bibliográfica, Fontes e Metodologia, Cronograma e Referências.
7.2.Formatação conforme regras a ANBT: folha A4, margens 3cm esquerda e superior,
2cm direita e inferior; fonte Times New Roman; tamanho 12; espaçamento 1,5cm entre
linhas; citações diretas com mais de 3 linhas em parágrafo separado; usar norma autordata; etc.
7.3.O Anteprojeto não poderá conter quaisquer informações que possibilite identificar seu
autor(a)/candidato(a).
7.4.Caso ocorra a identificação, o(a) candidato(a) será automaticamente eliminado(a).
8. DO INÍCIO DO CURSO
8.1.O Curso está previsto para começar em junho de 2017.

8.2 Os demais módulos ocorrerão: segundo em janeiro de 2018 e o terceiro em junho/julho
de 2018.
8.3 Alterações nos períodos de realização dos módulos, em razão de questões relacionados
ao funcionamento da Universidade, serão informadas com, no mínimo, 15 dias de
antecedência.
8.4 O Curso deverá ser integralizado em 18 meses, considerando o prazo de prorrogação.
8.5 Para obter o grau de especialista em História, Educação e Sociedade, o(a) estudante
deverá, além de ser aprovado(a) nos módulos, apresentar uma monografia de final de
Curso, que será avaliada em uma banca de defesa composta pelo(a) orientador(a) e
mais dois pesquisadores(as), sendo um interno e outro externo ao Curso.
9. DA SELEÇÃO
A seleção dos(as) candidatos(as) será realizada em duas etapas, a saber:
9.1 Primeira etapa: de caráter eliminatório, constituindo-se na análise do Anteprojeto de
pesquisa apresentado pelo(a) candidato(a) no ato da inscrição.
9.1.1. O Anteprojeto será encaminhado para dois avaliadores que estabelecerão notas de 0
a 10, conforme Barema, em anexo II. A banca de seleção elaborará e a
Coordenação publicará a relação dos classificados conforme a média da pontuação.
9.1.2. Serão eliminados os Anteprojetos que, retirada à média, não obtiver nota igual ou
superior a 7,0 (sete).
9.1.3. A divulgação do resultado desta etapa está prevista para ocorrer no dia 17 de maio
de 2017.
9.1.4. O(A) candidato(a) terá dois dias, 18 e 19/05/2017, após a divulgação do resultado
da etapa, para entrar com recurso junto à Coordenação do Curso, solicitando
reavaliação do Anteprojeto. O Resultado após recurso será no dia 23/05/2017.
9.1.5. A Coordenação encaminhará o Anteprojeto para um(a) terceiro(a) avaliador(a) que
estabelecerá nota. A aprovação do Anteprojeto do recurso estará condicionada a
obtenção de nota igual ou superior a 7,0 (sete).
9.1.6. Critérios de avaliação do Anteprojeto constam no barema do Anexo II deste Edital.
9.2 Segunda etapa: de caráter eliminatório e classificatório, constituída de entrevista a ser
realizada entre 25 e 26 de maio de 2017.
9.2.1. A Coordenação divulgará data, local e ordem das entrevistas tão logo forem
analisados os recursos dos Anteprojetos.
9.2.2. A relação com a data, local e ordem das entrevistas será publicada nos murais dos
Campi Estação e Catuaba, do Departamento de Ciências Humanas, DCH IV e
enviada, por mensagem eletrônica, para os(as) candidatos(as) selecionados(as) na
primeira etapa.
9.2.3. A divulgação do resultado desta etapa está prevista para ocorrer no dia 29 de maio
de 2017.
9.2.4. O(A) candidato(a) terá dois dias, 30 e 31/05/2017 após a divulgação do resultado
das entrevistas, para impetrar recurso na Coordenação do Curso. O Resultado após
recurso será no dia 02/06/2017.

9.2.5. A Coordenação encaminhará o recurso para a banca de seleção que terá até dois
dias para emitir parecer.
9.2.6. O Resultado Final, levando em conta o recurso, caso haja, será publicado no mural
dos Campi da Estação e Catuaba em 05/06/2017.
9.2.7. Critérios de avaliação da entrevista constam no barema do Anexo III deste Edital.
10. DA MATRÍCULA
10.1. O(A) candidato(a) selecionado(a) deverá se matricular, pessoalmente ou por
procuração reconhecida em cartório, possivelmente na Secretaria Acadêmica do
Departamento de Ciências Humanas, DCH IV, nos dias 12 e 13/06/2017.
10.2. A Coordenação se reserva o direito de decidir sobre o cancelamento da oferta do
Curso sob sua responsabilidade, caso o número de candidatos selecionados seja
inferior a 70% do total de vagas ofertadas pelo respectivo Curso. O Certificado de
Conclusão de Curso será aceito para matrícula no Curso, na falta do diploma, porém
será vedado ao discente o Certificado da Especialização, caso esse não seja
apresentado até o final do Curso.
11. DOS CANDIDATOS INSCRITOS NO PRIMEIRO EDITAL
11.1. Os(as) Candidatos(as) inscritos(as) antes da suspenção do Edital n.º 105/2016,
publicado em D.O.E de 04 de novembro de 2016, terão suas inscrições aceitas e
concorrerão junto com os candidatos do presente Edital.
11.2. Por falta de dados sobre cotas na ficha de inscrição dos primeiros inscritos, a
Coordenação do Curso entrará em contato, via telefone e e-mail e antes da seleção, com
os(as) inscritos(as) e solicitará aos(as) mesmos(as) que informes se concorrerá via cotas.
12. DOS CASOS OMISSOS
12.1. Os casos que não constam no presente Edital serão julgados pela Comissão do Curso
de Pós-Graduação.
GABINETE DA REITORIA DA UNEB, Salvador, 10 de abril de 2017.
José Bites de Carvalho
Reitor

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO (preencher com letra legível)
Nome completo:
CPF:

RG:

Titulo de Eleitor:
Reservista:

UF:
Zona:

Seção:

Série:

Data de Nascimento:

Data de Exped.:
Data de Exped.:

Categoria:

Data de Emissão:

Nacionalidade:

Naturalidade:

Endereço Residencial:
Bairro:

Cidade:

UF:

CEP: _______________ Telefone Res: ___________ Telefone Cel:__________
E-mail:

Whatzap

FORMAÇÃO ACADÊMICA GRADUAÇÃO (preencher com letra legível)
Nome do Curso:
Início:

Conclusão:

Instituição:
Cidade:

UF:

Profissão Atual:
Empresa em que trabalha:

Data:______, de ____________________, __________
Assinatura do Candidato: ______________________________________________

ANEXO II - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO ANTEPROJETO
Peso/Valor
Aspectos a serem avaliados no
anteprojeto
I. Relevância e Originalidade do
tema
II. Objetivos
III. Justificativas
IV. Revisão Bibliográfica
V.
Aspectos
teóricos
e
metodológicos
VI. Redação
VII. Documentos/Fontes
VIII. Regras Acadêmicas (ABNT)
TOTAL DE PONTOS

Atende
(pontuação
integral)

Atende em parte
(pontuação
parcial)

Não atende
(não
pontuou)

1,5
1,0
1,0
1,5
2,0
1,0
1,0
1,0
10,0

ANEXO III - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA
Peso/Valor
Aspectos a serem considerados na
entrevista
I. Conhecimento do Anteprojeto
II. Exíquidade (se a proposta de pesquisa

3,5
3,5

tem condições de ser executado durante os 18
meses)

III. Conhecimento de técnicas de
pesquisa ligadas à área do
anteprojeto
TOTAL DE PONTOS

3,0

10,0

Atende
(pontuação
integral)

Atende em parte
(pontuação
parcial)

Não atende
(não
pontuou)

