EDITAL Nº 054/2016
Referente ao Aviso Nº 073/2016, publicado no D.O.E. de 08/06/2016.
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 Matemática, a ser ofertado pelo
Departamento de Educação (DEDC) – Campus X da UNEB em Teixeira de Freitas, aprovado
pelo Conselho Universitário (CONSU), por meio da Resolução nº 1.160/2015, publicada no D.O.E de
18/12/2015, e com aprovação do seu Projeto Pedagógico, pelo Conselho Superior de Ensino,
Pesquisa e Extensão (CONSEPE), por meio da Resolução nº 1.856/2016, conforme abaixo
discriminado:
1. DO CURSO
1.1 Curso de Pós-Graduação lato sensu – Especialização em Educação Matemática.
1.2 Carga horária total: 450 (quatrocentos e cinquenta) horas
1.3 Duração: mínima - 12 (doze) e, máxima - 18 (dezoito) meses.
1.4 As aulas serão ministradas em módulos quinzenais de 15 (quinze) horas, a priori, ofertadas 05
(cinco) horas/aula às sextas-feiras no período noturno e 10 (dez) horas/aula aos sábados, no período
matutino e vespertino na UNEB, DEDC - Campus X, Teixeira de Freitas, Bahia.
2. DAS VAGAS
2.1 Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas, distribuídas da seguinte maneira:
a) 40% (quarenta) para os candidatos negros; 5% (cinco) para os candidatos indígenas, que optarem
pelo Sistema de Cotas, conforme Resolução CONSU nº. 468/2007;
b) 10% (dez) para servidores públicos vinculados à UNEB;
c) 45% (quarenta e cinco) para demanda social.
2.2 As vagas não preenchidas por qualquer dos segmentos serão redistribuídas a critério da Comissão
de Seleção.
2.3 A Comissão de Seleção será composta pelo(a) Coordenador(a), Vice coordenador(a) e um(a)
professor(a) que faz parte do quadro docente do Curso de Especialização.
3. DO PÚBLICO-ALVO
3.1 Graduados em Matemática e áreas afins.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 Período: 20 de junho a 08 de julho de 2016
4.2 Endereço para inscrição: Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Departamento de Educação
(DEDC/Campus X), na sala do Protocolo (Prédio I), localizado na Avenida Kaikan, s/nº –
Loteamento Jardim Caraípe – Teixeira de Freitas (BA), CEP: 45992-246.
4.3 Horário: Das 08h às 12h e das 14h às 19h (de segunda a sexta-feira).
4.4 As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas pessoalmente ou por procuração. A
procuração deverá vir acompanhada da cópia de identidade do procurador outorgado com firma
reconhecida junto ao cartório da comarca em que o candidato reside.
4.5 O candidato deverá informar no ato da inscrição, ter disponibilidade integral para frequentar as
aulas do Curso.

4.6 Não serão aceitas inscrições por SEDEX ou por quaisquer outros meios postais ou eletrônicos.
Não serão homologadas as inscrições com documentação pendente ou ilegal, ou que estejam fora do
prazo estabelecido neste Edital.
5. DA DOCUMENTAÇÃO
O candidato deverá apresentar, no ato da inscrição, o formulário de inscrição devidamente
preenchido (disponibilizado no Protocolo do DEDC – Campus X), juntamente com os seguintes
documentos:
5.1 Duas fotos 3x4;
5.2 Cópia e original da Carteira de Identidade e CPF (autenticado);
5.3 Cópia e original do Histórico Escolar da Graduação (autenticado);
5.4 Cópia e original do Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Graduação (autenticado);
5.5 Currículo Lattes da Plataforma do CNPq, atualizado e comprovado.
5.6 Memorial descritivo-analítico, no qual o candidato apresente sua trajetória na educação (ensinopesquisa-extensão), dando destaque às questões que o motivam a realizar o Curso, não obstante o que
pretende pesquisar no decurso da Especialização em Educação Matemática. (Anexo I);
6. DOS CUSTOS
6.1 O Curso será gratuito, sendo responsabilidade exclusiva dos discentes a aquisição dos materiais
de apoio didático e paradidático, as despesas com alimentação, hospedagens, viagens e outras que se
fizerem necessárias à manutenção dos discentes durante o vínculo com o Curso.
7. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
7.1 A publicação das inscrições homologadas será no dia 11 de julho de 2016
8. DA SELEÇÃO
8.1 A seleção ocorrerá no período de 12 a 15 de julho de 2016 no Laboratório de Matemática do
DEDC – Campus X, e compreenderá de Análise do Memorial descritivo-analítico e Análise de
Currículo.
8.2 A nota de avaliação do Memorial descritivo-analítico será de 0 (Zero) a 10,0 (Dez), sendo que, o
candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) será automaticamente eliminado;
8.3 A nota da Análise do Currículo será de 0 (Zero) a 10,0 (Dez), e atribuídas segundo os critérios de
avaliação, conforme consta no Anexo II deste Edital;
8.4 A nota final do candidato se dará pela média aritmética das notas do Memorial descritivoanalítico, da Análise de Currículo, sendo reprovado o candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete).
9. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
9.1 A publicação da relação dos candidatos aprovados e classificados será no dia 18 de julho de 2016.
9.2 Os recursos porventura interpostos pelos candidatos somente serão aceitos até 48 (quarenta e
oito) horas após a divulgação da relação dos candidatos aprovados e classificados.
10. DA MATRÍCULA
10.1 A matrícula será efetivada no DEDC – Campus X, no Colegiado do Curso de Matemática
(Prédio I), localizado à Avenida Kaikan, s/nº – Loteamento Jardim Caraípe – Teixeira de Freitas –
BA, no período de 19 a 21 de julho de 2016 no horário das 08h às 11h30min e das 14h às 20h,
pessoalmente ou por procuração com firma reconhecida.

11. INÍCIO DO CURSO
11.1 As atividades do Curso estão previstas para serem iniciadas em 25 de julho de 2016.
12. DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
12.1 Haverá segunda chamada da seleção no caso de não preenchimento das vagas após o período de
matrícula;
12.2 Não haverá revisão de nenhuma das etapas do processo de seleção, salvo quando se verificar
erro material;
12.3 Os candidatos não aprovados ou excedentes ao número de vagas terão 60 (sessenta) dias para
retirar sua documentação. Após esse prazo, a mesma será inutilizada;
12.4 O Certificado de Conclusão do Curso de Graduação será aceito para matrícula no Curso. Na
falta do diploma, será vedado ao discente o diploma da Especialização, caso esse não seja
apresentado até o final do Curso;
12.5 Serão expedidos diplomas aos concluintes que tenham cumprido no mínimo 75% (setenta e
cinco) de presença em todas as disciplinas do programa e obtido média geral a partir de 7,0 (sete);
12.6 Somente receberão diplomas da Especialização os pós-graduandos que tenham resolvido todas
as pendências acadêmicas com a Coordenação do Programa;
12.7 Não serão permitidas a inscrição e a matrícula de candidatos que não concluíram a graduação.
13. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
13.1 O candidato selecionado que não comparecer no prazo estipulado para efetivação da matrícula
perderá sua vaga e será procedida nova chamada, respeitando-se a ordem de classificação. A
Coordenação reserva-se o direito de decidir sobre o adiamento/cancelamento da oferta do Curso sob
sua responsabilidade, caso o número de candidatos aprovados seja insuficiente para o preenchimento
das vagas disponíveis, podendo, com este fim, ser prorrogado o período de inscrição e replanejadas
as demais etapas.
14. DOS CASOS OMISSOS
Os casos que não constam no presente Edital serão julgados pela Comissão de Seleção do Curso de
Pós-Graduação do DEDC - Campus X.
Informações: (73) 3263-8074 ou (73) 3263-8055
E-mail: educamatcampusx@gmail.com
GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 07 de junho de 2016.
José Bites de Carvalho
Reitor

ANEXO I - MEMORIAL
QUANTO À FORMA E CONTEÚDO DO MEMORIAL
O memorial, de natureza descritiva, deve explicitar a trajetória de formação acadêmica e de
experiência sócio profissional do candidato e deverá conter:
a) descrição em perspectiva histórica e análise crítica da produção científica e das atividades
didáticas na área da Especialização ou em áreas correlatas;
b) descrição de outras atividades relacionadas às áreas de conhecimento em exame;
c) perspectivas de trabalho e possíveis contribuições resultantes dos estudos realizados na
Especialização pleiteada. A elaboração do memorial deverá atender às seguintes normas:
I – Quanto à forma:
Texto paginado apresentado em papel A4; margens esquerda e superior com 3 cm, margens direita e
inferior com 2 cm; arquivo Word; fonte Times New Roman, tamanho 12; espaço entre linhas 1,5;
alinhamento justificado; máximo de 12 laudas, contendo capa, sumário, texto descritivo e anexos
(opcional).
II – Quanto ao conteúdo:
a) Capa: nome, título (Memorial Descritivo), indicação da Instituição e o objetivo a que se destina,
local e ano;
b) Sumário;
c) Texto descritivo: identificação, formação acadêmica, formação complementar, experiências sócioprofissionais, produção científica, técnica, artística e cultural, as perspectivas de contribuições do
Curso de Especialização em Educação Matemática e explicitar o que pretende pesquisar no decurso
da Especialização, conforme as linhas de pesquisa: Formação de professor e Educação Matemática.
Linha de pesquisa 1 - Formação de professor
 Propiciar aos educadores reflexões acerca dos saberes constituídos na prática cotidiana da
ação educativa a partir dos referenciais teóricos produzidos pelas diferentes ciências, no
propósito de favorecer a formação do professor pesquisador.
Linha de pesquisa 2 - Educação Matemática
 Propiciar aos pós-graduandos reflexões sobre o movimento da Educação Matemática, cujo
fundamento está no princípio de que todos podem produzir matemática, em suas diferentes
expressões, utilizando para isso, as novas tendências em Educação Matemática nas matrizes
curriculares dos ensinos fundamental, médio e superior.

ANEXO II – BAREMA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO
Máximos
Pontuação
de títulos a
atribuída
considerar
por título
FORMAÇÃO ACADÊMICA E TÍTULO
--ESPECIALIZAÇÃO
2
Em área correlata
1
1,0
Em outra área
1
0,5
--GRADUAÇÃO
6
Na área da seleção
3
2,0
Em área correlata
2
1,0
Em outra área
1
0,5
--APERFEIÇOAMENTO
6
Na área da seleção
3
1,0
Em área correlata
2
0,75
Em outra área
1
0,5
Estágio de cooperação técnica ou científica em
Instituição de ensino ou pesquisa na área do
3
1,0
concurso (mínimo de 01 semestre)
Estágio voluntário de caráter científica em
3
1,0
laboratórios de pesquisa
Participação em curso de curta duração ou de
extensão universitária relacionada à área de
3
1,0
concurso (mínimo de 30 horas)
Participação em Programas de Iniciação
2
1,5
Científica (bolsistas)
PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Artigo completo publicado em periódico
3
1,5
Capítulo de livro publicado
3
1,5
Resumo Expandido publicado em congresso na
3
1,0
área do curso
Resumo Expandido publicado em congresso na
2
0,75
área correlata
Resumo Expandido publicado em congresso em
1
0,5
outra área
Resumo apresentado em congresso na área do
3
0,75
curso
Resumo apresentado em congresso em área
2
0,5
correlata ao curso
Resumo apresentado em congresso em outra área
1
0,75
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS
Congressos, Workshop, Semanas e
--Encontros com carga horária mínima de
6
8h na condição de participante.
Na área da seleção
4
1,0
Em área correlata
2
0,75
Em outra área
1
0,5
Congressos, Workshop, Semanas e
--Encontros com carga horária mínima de
6
8h na condição de Comissão Organizadora
Barema

Pontuação
máxima
obtida
--1,0
0,5
--6,0
2,0
0,5
--3,0
1,5
0,5
3,0
3,0
3,0
3,0
4,5
4,5
3,0
1,5
0,5
2,25
1,0
0,75

--4,0
1,5
0,5
---

Na área da seleção
Em área correlata
Em outra área

3
1,0
2
0,75
1
0,5
ATUAÇÃO PROFISSIONAL
ATUAÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO
Atuação como docente no Ensino
--6
Fundamental (no mínimo 3 meses)
Na área da seleção
3
1,0
Em área correlata
2
0,75
Em outra área
1
0,5
Atuação como docente no Ensino Médio (no
--6
mínimo 3 meses)
Na área da seleção
3
1,0
Em área correlata
2
0,75
Em outra área
1
0,5
Atuação como docente no Ensino Superior na
--condição de TUTOR, ou MONITOR (no
6
mínimo um semestre letivo)
Na área da seleção
3
1,0
Em área correlata
2
0,75
Em outra área
1
0,5
Atuação como docente no Ensino Superior
--6
(no mínimo um semestre letivo)
Na área da seleção
3
1,0
Em área correlata
2
0,75
Em outra área
1
0,5
ATUAÇÃO EM ÁREAS DIFERENTES DA EDUCAÇÃO
--Laboratório, Indústria e Clínicas
5
Na área do curso
3
1,0
Em área correlata ao curso
2
0,75
--Consultorias
5
Na área do curso
3
1,0
Em área correlata ao curso
2
0,75
--Prelecionista de Palestra e/ou Cursos
6
Na área da seleção
3
1,0
Em área correlata
2
0,75
Em outra área
1
0,5
Participação como membro da equipe
--6
executora de projetos
Na área da seleção
3
1,0
Em área correlata
2
0,75
Em outra área
1
0,5
Participação como membro da equipe
--6
executora de Formação de pessoas
Na área da seleção
3
1,0
Em área correlata
2
0,75
Em outra área
1
0,5
RESUMO DA PONTUAÇÃO OBTIDA
Subtotal
I. FORMAÇÃO ACADÊMICA E TÍTULO
Subtotal
II. PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Subtotal
III. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS

3,0
1,5
0,5

--3,0
1,5
0,5
--3,0
1,5
0,5
--3,0
1,5
0,5
--3,0
1,5
0,5
--3,0
1,5
--3,0
1,5
--3,0
1,5
0,5
---3,0
1,5
0,5
--3,0
1,5
0,5
27,00
18,00
11,00

IV. ATUAÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO
V. ATUAÇÃO EM ÁREAS DIFERENTES DA
EDUCAÇÃO
PONTUAÇÃO MÁXIMA A SER ATINGIDA
NOTA FINAL

Subtotal

20,00

Subtotal

24,00

TOTAL
TOTAL/10

100,00

