EDITAL N° 116/2017
Referente ao Aviso nº 187/2017, publicado no D.O.E. de 01/11/2017.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas
atribuições, legais e regimentais, torna público, 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 em ingresso 2018.1. O
Curso está vinculado à Unidade Acadêmica de Educação a 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 e terá suas aulas sediadas na Avenida Silveira Martins, nº 2.555 Cabula - Salvador/BA (Campus I da UNEB) e na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, s/n Calçada - Salvador/BA.
1.4 As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira nos turnos matutino e vespertino 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 2018 totaliza 20 (vinte) vagas,
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, nesse processo
seletivo, 20% (vinte por cento) das vagas, ou seja, 04 (quatro) vagas aos docentes 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 CONSU nº 468/2007, de 16/08/2007 (Art. 4º), o Programa
reserva, respectivamente, 40% (quarenta por cento) das vagas, ou seja, 08 (oito) vagas para
candidatos que cursaram o ensino médio em escolas públicas, sediadas no Estado da Bahia, e
tenham renda familiar mensal inferior a 10 (dez) salários mínimos, que se declararem negros; e,
5% (cinco por cento), ou seja, 01 (uma) vaga para aqueles que se declararem indígenas no ato
da inscrição, sendo necessária a apresentação de documento assinado por uma entidade
indígena (conselho de lideranças, associação de mulheres, escola indígena, etc.) que comprove
o pertencimento do candidato ao seu respectivo povo. As vagas não preenchidas por esta
modalidade serão transferidas para a demanda geral.
2.3.1 Caso seja evidenciado algum tipo de fraude, o candidato será imediatamente eliminado,
podendo tal ato resultar em infração penal configurada em lei.
2.4 Os demais candidatos concorrerão a 40% (quarenta por cento) das vagas restantes, ou seja,
08 (oito) 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.
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 sócio-culturais 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:
a) 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.
b) 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 de qualquer área, desde
que devidamente reconhecido pelo MEC.
4.2 As inscrições serão realizadas em duas etapas:
4.2.1 Inscrição online:
a) Período: 15/11 a 08/12/2017;
b) O candidato deverá acessar o site: www.portal.uneb.br/ppgeafin preencher e enviar a ficha
de inscrição online, na qual deverá indicar uma das Linhas de Pesquisa do Programa;
c) Imprimir o formulário de inscrição online.
4.2.2 Confirmação da Inscrição/Entrega de Documentos:
a) Período: 11 a 13/12/2017, das 9h às 11h e das 14h às 16h;
b) A entrega dos documentos deverá ser realizada presencialmente, no na sede da Unidade
Acadêmica de Educação a Distância (UNEAD), situada à Rua Silveira Martins, 2.555 Cabula - Salvador/Bahia, CEP: 41.150-000, ou via postal expressa nas Agências do Correio
(OBRIGATORIAMENTE via SEDEX) para o supramencionado endereço, com data de
postagem até o último dia da confirmação da inscrição (13/12/2017), devendo toda a
documentação exigida estar devidamente autenticada em cartório ou confere com o original
de órgão público. Não serão consideradas as inscrições que forem postadas após o prazo de
inscrição.
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), 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 três últimos meses, contando a partir do mês de publicação deste Edital).
5.3 Declaração de disponibilidade de tempo para dedicação ao Curso de Mestrado, cujas
atividades ocorrerão nos períodos matutino e vespertino. O formulário será disponibilizado no
site www.portal.uneb.br/ppgeafin.
5.4 Duas fotos 3x4 recentes.
5.5 Cópia autenticada da Carteira de Identidade, para brasileiros, RNE ou passaporte, para
estrangeiros.
5.6 Cópia autenticada do CPF, no caso de brasileiros.
5.7 Cópia autenticada do Título Eleitoral com comprovante de votação na última eleição, no
caso de brasileiros.
5.8 Cópia autenticada do certificado de reservista (apenas para candidatos brasileiros do sexo
masculino).
5.9 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 2017.2, emitidos pelo representante legal de
instituição igualmente reconhecida pelo MEC, para o candidato com menos de dois anos de
formado.
5.9.1 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.
5.9.2 Em caso de diploma de Instituição estrangeira: 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/poderjudiciario/relacoes-internacionais/convencao-daapostila-da-haia/atos-normativos),
ou
autenticados por autoridade consular competente.
5.10 Candidatos estrangeiros, além do diploma de graduação, deverão, em caso de aprovação
no certame, apresentar visto para estudo.
5.10.1 Para candidatos estrangeiros, em caso de aprovação no certame, deverá ser obedecida
legislação específica para tal fim, conforme orientações disponíveis no site do Ministério da
Educação: http://www.dce.mre.gov.br/estrangeiros/vistos_e_documentacao.php
5.11 Cópia do histórico escolar da graduação.
5.12 Projeto de Pesquisa em três (03) vias contendo as seguintes especificações: deverá ter no
máximo 20 páginas (incluídas capa, sumário e referências), fonte 12, Time New Roman,
espaço 1,5, papel formato A4, margens superior 3,0 cm, inferior 2,5 cm; esquerda 3,0 cm e
direita 2,5 cm. No projeto de pesquisa o candidato deverá:

a) apresentar seu objeto de estudo acompanhado de indicações precisas de fontes e instituições
(arquivos, bibliotecas, memoriais etc.) nas quais a pesquisa será executada;
b) explicitar os aportes teórico-metodológicos preliminares que serão utilizados;
c) demonstrar a viabilidade e exequibilidade da proposta, inclusive em relação aos prazos
curriculares / institucionais;
d) evidenciar a pertinência da linha de pesquisa escolhida;
e) cronograma de pesquisa para 02 (dois) anos.
5.13 Três cópias do currículo atualizado e extraído da Plataforma Lattes do CNPq
(http://lattes.cnpq.br/). Uma das cópias deverá ser comprovada, com a apresentação dos
documentos na forma como está disposto na plataforma.
5.14 Comprovante de vínculo institucional para os professores permanentes da UNEB.
5.15 Declaração do exercício de docência na UNEB, se for o caso, expedida pelo Diretor de
Departamento, informando que o candidato é professor do quadro permanente 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 72 horas após, o candidato, ou seu
representante, deverá entregar na Unidade Acadêmica de Educação a Distância
(UNEAD)/UNEB, situada à Rua Silveira Martins, nº 2.555, Cabula - Salvador/BA, CEP:
41195-001, no horário de 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 72 (setenta e duas) horas 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
UNEAD/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 da UNEAD, 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 UNEAD/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 UNEAD.
7. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO
7.1 O processo de seleção é composto pelas seguintes etapas:
a) 1ª ETAPA: Homologação das inscrições, baseada na conferência da documentação exigida
neste Edital.
a1) Inscrições com pendência de documentos não serão homologadas.
a2) A homologação das inscrições será publicada no dia 14 de dezembro de 2017, no site
www.portal.uneb.br/ppgeafin.
a3) O barema referente à 1ª etapa encontra-se no Anexo I deste Edital.
b) 2ª ETAPA: Prova Escrita.
b1) A Prova Escrita é eliminatória e dissertativa conforme bibliografia indicada, e será realizada
em 22 de dezembro de 2017, das 9h às 13h, na UNEAD, situada à Rua Silveira Martins,
2.555 - Cabula - Salvador/Bahia, de acordo com lista de candidatos a ser divulgada no site
www.portal.uneb.br/ppgeafin.
b2) Recomenda-se aos candidatos chegarem ao local de prova com 30 (trinta) minutos de
antecedência (8h30min) para identificação da sala.
b3) As referências bibliográficas constam do Anexo V deste Edital.
b4) A avaliação da Prova Escrita observará capacidade de argumentação e de síntese, correção
gramatical e diálogo com a bibliografia pertinente. A prova será avaliada numa escala de notas
de 0 a 10 e serão eliminados os candidatos com nota inferior a 7,0 (sete).
b5) O resultado desta Etapa será divulgado, por ordem de classificação, com o registro das
notas, no dia 10 de janeiro de 2018, no site www.portal.uneb.br/ppgeafin.
b6) O barema referente à 2ª etapa encontra-se no Anexo II deste Edital.
c) 3ª ETAPA: Análise e Seleção dos Projetos de Pesquisa.
c1) 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
Pós-Graduação 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, no dia 26 de janeiro de 2018, no site www.portal.uneb.br/ppgeafin.
c2) O barema referente à 3ª etapa encontra-se no Anexo III deste Edital.
d) 4ª ETAPA: Entrevista
d1) As Entrevistas são eliminatórias e serão realizadas no período de 19 a 22 de fevereiro de
2018, na sede da UNEAD, conforme cronograma com nomes e horários a ser divulgado pela
Comissão de Seleção no site www.portal.uneb.br/ppgeafin.
d2) O resultado desta Etapa será divulgado no dia 23 de fevereiro de 2018, por ordem de
classificação com o registro das notas, no site www.portal.uneb.br/ppgeafin.
d3) O barema referente à 4ª etapa encontra-se no Anexo IV deste Edital.

8. DOS RECURSOS
8.1 Os requerimentos de recurso devem ser entregues, presencialmente, na UNEAD, dentro do
prazo máximo de 48 horas após a divulgação dos resultados de cada etapa do processo seletivo.
8.2 Recursos interpostos extemporaneamente não serão julgados.
8.3 O impetrante deve escrever em assunto “Requerimento de Recurso” e informar no corpo da
mensagem o nome completo, o título do projeto de pesquisa, a linha de pesquisa indicada no
ato de inscrição e a justificativa do pleito.
8.4 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 O candidato poderá inscrever-se em apenas uma Linha de Pesquisa.
9.2 Inscrições com pendência de documentos serão automaticamente excluídas do processo de
seleção.
9.3 Todas as etapas da seleção são eliminatórias.
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 (hum) ano, contando a partir da data de matrícula no Programa.
9.5 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.
9.6 A seleção 2018, 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.
9.7 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.
9.8 No ato da inscrição, o candidato deverá sugerir o nome de seu provável orientador, em caso
de aprovado na seleção. A sugestão do candidato, uma vez aprovado, poderá ser levada em
conta ou não, a depender da disponibilidade de vagas do docente indicado.
10. DO RESULTADO
10.1 Todas as etapas têm caráter eliminatório e a nota mínima a ser obtida para aprovação em
cada etapa é 7,0 (sete).
10.2 Serão classificados um total de até 20 (vinte) candidatos que obtiverem as maiores médias,
considerando a modalidade de inscrição (reserva para docentes da UNEB, cota para negros e
indígenas, e demanda geral).
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 28 de fevereiro de 2018, 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.
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 Prova Escrita;
10.6.3 maior nota da Entrevista.
11. DA MATRÍCULA
11.1 As matrículas serão realizadas, exclusivamente, nos dias 01 e 02 de março de 2018, na
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Estudos Africanos, Povos Indígenas e Culturas
Negras, situada na sede da UNEAD, à Rua Silveira Martins, 2.555 - Cabula - Salvador/Bahia,
das 9h às 11h e das 14h às 16h.
11.2 Os candidatos aprovados que não realizarem a matrícula perderão a vaga
automaticamente.
12. DO CRONOGRAMA
ATIVIDADES
Inscrição Online
Confirmação da Inscrição/
Entrega de Documentos
Homologação das Inscrições

DATAS
15/11 a 08/12/2017

Recurso da 1º Etapa

15 e 18/12/2017

Resultado do Recurso da 1ª Etapa
2ª Etapa - Prova Escrita
Resultado da 2º Etapa

20/12/2017
22/12/2017
10/01/2018

Recurso da 2º Etapa

11 e 12/01/2018

Resultado do Recurso da 2ª Etapa
Resultado da 3ª Etapa - Projeto de
Pesquisa

16/01/2018

OBSERVAÇÕES
Site: www.portal.uneb.br/ppgeafin
Via SEDEX ou na Sede da UNEAD, das
9h às 11h e das 14h às 16h.
Site: www.portal.uneb.br/ppgeafin
Sede da UNEAD, das 9h às 11h e das 14h
às 16h.
Site: www.portal.uneb.br/ppgeafin
Sede da UNEAD, das 9h às 13h.
Site: www.portal.uneb.br/ppgeafin
Sede da UNEAD, das 9h às 11h e das 14h
às 16h.
Site: www.portal.uneb.br/ppgeafin

26/01/2018

Site: www.portal.uneb.br/ppgeafin

Recurso da 3º Etapa

29 e 30/01/2018

Resultado do Recurso da 3ª Etapa

01/02/2018

Realização da 4ª Etapa Entrevista

19 a 22/02/2018

Resultado da 4ª Etapa

23/02/2018

Recurso da 4ª Etapa

26 e 27/02/2018

Resultado Final

28/02/2018

Matrícula

01 e 02/03/2018

11 a 13/12/2017
14/12/2017

Sede da UNEAD, das 9h às 11h e das 14h
às 16h.
Site: www.portal.uneb.br/ppgeafin
Sede da UNEAD - Cronograma com
nomes e horários será divulgado no site
www.portal.uneb.br/ppgeafin
Site: www.portal.uneb.br/ppgeafin
Sede da UNEAD, das 9h às 11h e das 14h
às 16h.
Site: www.portal.uneb.br/ppgeafin e
Secretaria do Programa
Secretaria do Programa, das 9h às 11h e
das 14h às 16h

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@gmail.com
GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 31 de outubro de 2017.
José Bites de Carvalho
Reitor

ANEXO I - AVALIÇÃO DE CURRÍCULO
CURRÍCULO LATTES
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Graduação
Especialização
Mestrado
Iniciação científica/participação comprovada em projetos de
pesquisa
Aluno especial em curso de pós-graduação stricto sensu
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Professor (com exercício docente comprovado)
Cargo administrativo em órgão da educação, ou órgão público
e/ou privado ligados à temática.
PRODUÇÃO ACADÊMICA
Fará jus à pontuação o candidato que apresentar pelo menos 5
(cinco) das produções científicas, que sejam publicação de
artigos em revistas qualificadas da área, capítulos de livro,
trabalhos completos em anais, elaboração de monografia,
publicação de resenha.
PRODUÇÃO ACADÊMICA
Fara jus à pontuação máxima o candidato que apresentar pelo
menos 5 (cinco) das produções que sejam apresentação de
comunicações em eventos, colóquios, realização de palestras,
coordenação de mesas, organização de eventos, produção de
material didático, relatório de pesquisa.
TOTAL

PONTOS
Máximo de 4
1
1
1

NOTA

0,5
0,5
Máximo de 2,5
2
0,5

Máximo de 2,5

1

10

ANEXO II - 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.
Nota alcançada
Elementos para Avaliação
Pontuação
pelo candidato
Domínio do conteúdo, apropriação dos conceitos e
consistência argumentativa, relevância e diálogo com as
0 a 3,0
referências.
Demonstração da apropriação do debate historiográfico e
da argumentação dos autores presentes na bibliografia
0 a 3,0
indicada.
Capacidade de síntese e argumentação coerente.
0 a 2,0
Correção Gramatical, Coesão e coerência textual.
0 a 2,0

ANEXO III - BAREMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
Elementos para Avaliação
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.

Pontuação

Nota alcançada
pelo candidato

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 IV - BAREMA DE AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA
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.
Produção relacionada com o TCC, monografia de
especialização ou iniciação científica.

Pontuação

Nota alcançada
pelo candidato

0 a 2,0
0 a 2,0
0 a 2,0
0 a 1,5
0 a 1,5
0 a 1,0

ANEXO V - BIBLIOGRAFIA 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.

