EDITAL Nº 033/2017
Referente ao Aviso Nº 058/2017, publicado no D.O.E. de 04/04/2017.

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 do Curso de Pós-Graduação lato sensu – Especialização em
Educação do Campo, a ser ofertado pelo Departamento de Educação (DEDC) –
Campus XII da UNEB em Guanambi, aprovado pelo Conselho Universitário
(CONSU), por meio da Resolução nº 1.253/2017, publicada no D.O.E. de 27/01/2017, e
com aprovação do seu Projeto Pedagógico, pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa
e Extensão (CONSEPE), por meio da Resolução nº 1.887/2017, conforme abaixo
discriminado:

1 PÚBLICO ALVO
1.1 O Curso Pós-Graduação lato sensu - Especialização em Educação do Campo
destina-se a profissionais com graduação em educação ou áreas afins que atuam
diretamente na rede pública de ensino do campo e educadores sociais que desenvolvam
projetos ou ações vinculadas aos povos do campo.
2 DA CARGA HORÁRIA E DURAÇÃO DO CURSO
2.1 O Curso será ofertado na modalidade modular/regime de alternância, sua carga
horária está distribuída da seguinte forma: 365 horas aula acontecerão no Tempo
Universidade e 115 horas aula no Tempo Comunidade, totalizando 480h/a. O período
de duração do Curso é de 12 meses (mínimo) e 15 meses (máximo) e as aulas
acontecerão nos dias de quinta-feira, sexta-feira e sábado em dois turnos, uma vez por
mês, de 8h às 12h e 13h30min às 17h30min.
3 LOCAL DO CURSO
3.1 As aulas acontecerão mensalmente no DEDC, Campus XII, da UNEB, em
Guanambi, respeitando-se a organização em regime de alternância, conforme regimento
do Curso.
4 DAS VAGAS
4.1 Serão ofertadas no máximo 50 (cinquenta) vagas.
4.1.1 Do total de vagas ficam reservadas: 5% às pessoas com deficiência, desde que a
fração obtida deste cálculo, seja superior a 0,5 nos termos da Lei Estadual nº 6.677 de
26/09/1994, do Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal

nº 5.296 de 02/12/2004, e do artigo 37, item VIII, da Constituição Federal (Anexo I –
Tabelas 1, 2 e 3).
4.1.2 O percentual de destinação de vagas se dará de acordo com a Portaria nº 2.094, de
30/10/2001 da UNEB e a Resolução CONSU nº 468/2007 (DOE de 16/08/2007)
conforme tabela 1 (Anexo I)
4.1.3 Não havendo inscritos ou aprovados nas vagas reservadas, estas serão destinadas
aos demais candidatos.
5 DAS INSCRIÇÕES
5.1
As
inscrições
serão
efetivadas
online
pelo
Link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZa3P5IkmdrdO0ekBYPjDiXly1jp5ZP
oTpcL-4enq2tcfaDA/viewform no período de 17/04 a 24/04/2017.
5.2 As inscrições homologadas serão divulgadas no dia 25/04/2017 no site
http://www.uneb.br/guanambi/dedc/ e nos murais do DEDC, Campus XII-Guanambi.
6 DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO
a. Cópia do Diploma de Graduação ou Declaração de Conclusão do Curso de
Graduação
b. Cópia do Histórico Escolar da Graduação;
c. Cópia dos documentos pessoais (RG, CPF, Título de Eleitor com
comprovante da última votação, Carteira de Reservista – sexo masculino);
d. 2 fotos 3x4;
e. Currículo Lattes/Vitae comprovado (Anexo II);
f. Memorial (Anexo III);
g. Comprovação de vínculo com Movimentos Sociais, sindicais, Associações
Rurais (quando for o caso), assinada pela pessoa responsável por sua
emissão;
h. Comprovação de atuação profissional (quando for o caso) deverá está em
papel timbrado, assinado pela pessoa responsável por sua emissão, cargo que
exerce, comprovando o tempo de trabalho do candidato;
6.1 O diploma do candidato obtido no exterior precisa ser devidamente revalidado ou
reconhecido pelo MEC.
6.2 O candidato que se autodeclar indígena no ato da inscrição, deverá encaminhar
junto à documentação de comprovação da organização indígena devidamente
reconhecida.
6.3 Os documentos acima relacionados deverão ser enviado em envelope fechado,
via SEDEX, com aviso de recebimento, no prazo de inscrição (Anexo V),
observando o horário de funcionamento dos correios, para o endereço Universidade
do Estado da Bahia, Departamento de Educação, Campus XII, Avenida Vanessa
Cardoso & Cardoso, s/nº, Bairro Ipanema, CEP: 46.430-000, Guanambi/BA.
Identificar o envelope - PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO.

6.4 Não serão aceitas as inscrições que a documentação for enviada fora do prazo
estabelecido neste Edital (Anexo V) e com documentação pendente ou ilegal.
7 DA TAXA DE INSCRIÇÃO E MENSALIDADE
a. Inscrição: Gratuita;
b. Curso: Gratuito.
8 DO PROCESSO DE SELEÇÃO
8.1 A seleção será realizada por banca examinadora, constituída pela Coordenação e
professores do Curso e ocorrerá nas dependências do DEDC, Campus XII da UNEB Guanambi, constando das seguintes etapas:
a. Etapa I - Análise de currículo e análise de memorial (Anexos II e III);
b. Etapa II - Entrevista (Anexo IV).
8.2 A primeira etapa é eliminatória e classificatória e consistirá na análise de
currículo e da análise de memorial pela Banca Examinadora tendo em vista os
critérios do barema (Anexos II e III). Serão consideradas apenas as produções
devidamente comprovadas. A avaliação da primeira etapa ocorrerá nos dias 5 e 6 de
maio de 2017.
8.3 A divulgação do resultado da primeira etapa com a lista dos candidatos
convocados para a II Etapa será divulgada no dia 8 de maio de 2017 no
http://www.uneb.br/guanambi/dedc/ e nos murais do DEDC, Campus XII-Guanambi,
bem como a sala e os horários das entrevistas.
8.4 A nota da primeira etapa (nota parcial) será determinada pela equação a seguir:
NP = (NC+ NM)/2, sendo NP= Nota Parcial; PC= Nota do currículo; NM = Nota do
memorial.
8.5 Será aprovado para a segunda etapa o candidato que obter nota igual ou superior
a 70 (setenta) pontos.
8.6 A segunda etapa é classificatória e eliminatória e consistirá de Entrevista com o
candidato, conforme critérios definidos no barema (Anexo IV) e ocorrerá nos dias 15
e 16 de maio de 2017.
8.7 Será aprovado na segunda etapa o candidato que obter nota igual ou superior a 70
(setenta) pontos.
8.8
A
lista
de
classificação
final
será
divulgada
no
site
http://www.uneb.br/guanambi/dedc/ e nos murais do DEDC, Campus XII-Guanambi
no dia 17/05/2017.
8.9 É de total responsabilidade do candidato se informar sobre sua participação em
todas as etapas da seleção, observando as datas previstas no Anexo V deste Edital. O
não comparecimento às avaliações, qualquer que seja o motivo, caracterizará
desistência do candidato e resultará em sua eliminação automática do Processo
Seletivo.

PARÁGRAFO ÚNICO: A nota final dos candidatos será determinada pela equação a
seguir: NF= (NP+ NE)/2, sendo NF= Nota final; NP= nota parcial; NE= Nota da
entrevista.
9 DOS RECURSOS
9.1 O candidato poderá interpor recurso, somente uma vez, dirigido ao Colegiado do
Curso de Especialização em Educação do Campo, devendo ser protocolado na
recepção do Campus XII da Universidade do Estado da Bahia – Guanambi, onde,
encontra-se, a ficha modelo de recurso.
9.2 O recurso deverá ser protocolado, pessoalmente pelo requerente devidamente
identificado com a Cédula de Identidade, no prazo máximo de dois (2) dias úteis
após o dia da divulgação do resultado que o candidato está interpondo o recurso.
(Anexo V).
10 CRITÉRIOS DE DESEMPATE
a)
b)
c)
d)

Maior nota no memorial;
Maior nota na avaliação do currículo;
Maior nota na entrevista;
Se persistir o empate, terá a prioridade o candidato que tiver maior idade.

11 DA CONVOCAÇÃO, DA MATRÍCULA E INÍCIO DO CURSO
11.1 O candidato selecionado deverá matricular-se pessoalmente ou por
procuração (com firma reconhecida) junto à Secretaria do Curso, nos dias 22 e
23/05/2017 (Anexo V).
11.2 O candidato selecionado que não comparecer no prazo estipulado para a
efetivação da matrícula perderá sua vaga e será procedida nova chamada no dia 24
de maio de 2017, respeitando-se a ordem de classificação.
11.3 Os candidatos convocados em chamadas adicionais deverão realizar a matrícula
até o dia 01/06 de 2017. (Anexo V)
11.4. O Curso de Pós-graduação terá início em 01/06 de 2017. (anexo V)
11.5. O Curso funcionará no Campus XII da Universidade do Estado da Bahia UNEB, município de Guanambi – BA, localizado na Avenida Vanessa Cardoso &
Cardoso, s/n, bairro Ipanema.
12 DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA MATRÍCULA
a. Requerimento de matrícula preenchido (fornecido pela Coordenação do Curso);
b. Os candidatos aprovados deverão apresentar documentação original, a fim de
comprovar a fotocópia entregue durante o processo de inscrição.

13 DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
13.1 O Processo Seletivo seguirá o cronograma deste Edital descrito no (Anexo IV).
13.2 A Comissão poderá alterar o cronograma do Processo Seletivo conforme
necessidades administrativas e pedagógicas do Campus –XII.
13.3
Contatos
e
informações
deverão
ser
mantidos
pelo
e-mail:
poseducampo@gmail.com e/ou pelo telefone (0xx77) 3451-1535. Ramal: 222, no
horário de 8h às 12h e das 14h às 17h.
13.4 O certificado de conclusão da graduação será aceito para matrícula, na falta do
diploma de graduação, contudo será vedado ao discente o certificado da Especialização,
caso esse não seja apresentado até o final do Curso.
13.5 Os candidatos não aprovados ou excedentes ao número de vagas terão 60
(sessenta) dias para retirar sua documentação. Após esse prazo, a mesma será
incinerada.
13.6Todas
as
informações
adicionais
serão
divulgadas
pelo
http://www.uneb.br/guanambi/dedc/ .
14 DOS CASOS OMISSOS
14.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso e Conselho
Departamental do Campus XII da Universidade do Estado da Bahia.

GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 03 de abril de 2017.
José Bites de Carvalho
Reitor

ANEXO I

Distribuição de vagas por classe de candidatos com base na Portaria nº 2.094, de
30/10/2001 da UNEB, Resolução CONSU nº 468/2007, Lei Estadual nº 6.677 de
26/09/1994, do Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal
nº 5.296 de 02/12/2004, e do artigo 37, item VIII, da Constituição Federal.

TABELA 1 - Vagas reservadas para as Redes Públicas de
Ensino – Total de 30 Vagas

CLASSE DE CANDIDATOS
Declarantes de Etnia Negra
Pessoas com deficiência ou necessidades especiais
Declarantes de Etnia Indígena
Demais candidatos
Total de vagas

PERCENTUAL
40%
5%
5%
50%
100%

TABELA 2 - Vagas reservadas para Movimentos sociais, Sindicatos e Associações
rurais que desenvolvem ações junto aos povos do campo – Total de 15 Vagas
CLASSE DE CANDIDATOS
Declarantes de Etnia Negra
Pessoas com deficiência ou necessidades especiais
Declarantes de Etnia Indígena
Demais candidatos
Total de vagas

PERCENTUAL
40%
5%
5%
50%
100%

TABELA 3 - Vagas reservadas a servidores e Egressos da UNEB – Total de 5 Vagas

CLASSE DE CANDIDATOS
Servidores e Egressos da UNEB
Total de vagas

PERCENTUAL
100%
100%

ANEXO II - BAREMA PARA A AVALIAÇÃO DE CURRÍCULO
BAREMA PARA PROVA DE
TÍTULOS
ESPECIALIZAÇÃO
Na área de educação ou áreas afins
Em outra área
GRADUAÇÃO
Na área de educação
Em áreas afins
APERFEIÇOAMENTO
Cursos na área de Educação do
Campo com carga horária superior a
20h.
Cursos na área de educação com carga
horária superior a 20h.
Mini-cursos/oficinas na área de
educação
PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Artigo completo publicado em
periódico na área de educação
Capítulo de livro publicado com ISBN
Artigo apresentado/publicado em
eventos científicos
Resumo apresentado/publicado em
eventos científicos
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
Organização
Palestrante/mesa
redonda
ministrante de minicurso/oficina
Participante/ouvinte
ATUAÇÃO PROFISSIONAL
Atuação em escolas do campo
(mínimo de 1 ano)
Atuação em escolas urbanas com
público majoritário do campo
(mínimo de 1 ano)
Atuação
em
movimentos
sociais/sindicais/associações rurais
Em projetos/ações voltadas para as
comunidades rurais.
TOTAL

1
1
1
1
-

PONTUAÇÃO
ATRIBUÍDA
POR TÍTULO
1,0
0,5
1,0
0,5
-

4

2,0

8,0

4

1,0

4,0

5

0,5

2,5

-

-

-

2

2,0

4,0

1

2,0

2,0

4

2,0

8,0

5

1,0

5,0

1

2,0

2,0

1

1,5

1,5

4
-

1,5
-

6,0
-

4 (anos)

10,0

40,0

2 (anos

2,5

5,0

-

-

5,0

-

-

4,0

-

-

100

MÁXIMO DE
TÍTULOS
CONSIDERADOS

PONTUAÇÃO
MÁXIMA
1,0
0,5
1,0
0,5
-

ANEXO III - BAREMA PARA A AVALIAÇÃO DO MEMORIAL
CRITÉRIOS
Justificativa, objetivos e intenções do candidato à vaga.
Descrição e análise da atuação e trajetória profissional e
da produção acadêmico-científica, que revelem
consistência e coerência com os objetivos e intenções
apresentadas pelo candidato à vaga, bem como com os
objetivos e finalidades do Curso de Especialização em
Educação do Campo.
Coerência do conteúdo apresentado e o currículo do
candidato.
Clareza e estrutura lógica na apresentação do texto,
incluindo observância às normas da ABNT.
Total

PONTUAÇÃO
MÁXIMA
30

PONTUAÇÃO
OBTIDA

30

20
20
100

ANEXO IV- BAREMA PARA A ENTREVISTA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Experiência profissional (breve narrativa)
Disponibilidade, compromisso e afinidade com o Curso
Segurança e postura do candidato
Articulação entre as ideias e expressão oral
Clareza e objetividade na organização das ideias
Total

PONTUAÇÃO
MÁXIMA
30
30
10
20
10
100

PONTUAÇÃO
OBTIDA

ANEXO V - CRONOGRAMA
ETAPA
Período de inscrição
Homologação das inscrições
Período para recurso
Divulgação do pedido de recurso
Avaliação do currículo e memorial (1ª fase)
Divulgação da 1ª etapa
Pedido de recurso da 1ª etapa
Divulgação do pedido de recurso
Período para realização das entrevistas
Divulgação do resultado final
Pedido de recurso
Divulgação do pedido de recurso
Matrícula
Divulgação de Lista de 2ª Chamada (se houver)
Matrícula de candidatos convocados em 2ª chamada
Início do Curso

DATA
17 a 24/04/2017
25/04/2017
26 e 27/04/2017 das 8h às 17h
28/04/2017
05 e 06/05/2017
08/05/2017
09 e 10/05/2017 das 8h às 17h
11/05/2017
15 e 16/05/2017
17/05/2017
18 e 19/05/2017 das 8h às 17h
20/05/2017
22 e 23/05/2017 das 8h às 17h
24/05/2017
01/06/2017 das 8h às 17h
01/06/2017

