EDITAL N° 021/2018
Referente ao Aviso N° 031/2018, publicado no D.O.E. de 23/02/2018.
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas
atribuições legais e regimentais, torna pública a abertura das inscrições para o Processo
Seletivo do Curso de Pós-Graduação lato sensu – Especialização em Educação e Meio
Ambiente, a ser ofertado pelo Departamento de Ciências Humanas (DCH), Campus
IX, da UNEB em Barreiras, aprovado pelo Conselho Universitário (CONSU), por meio da
Resolução nº 1.308/2018, publicada no DOE de 09/01/2018, e com aprovação do seu Projeto
Pedagógico, pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), por meio
da Resolução nº 1.902/2017, conforme abaixo discriminado:

1. DO CURSO:
1.1. Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas;
1.2. O Curso terá carga horária total de 540 (quinhentos e quarenta horas) a serem cumpridas
no período mínimo de 18 (dezoito) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses.;
1.3. Poderão concorrer às vagas, Graduados do Curso de Ciências Biológicas, Biologia,
Física, Matemática, Química, Geografia, Pedagogia e áreas afins, nas categorias de bacharel
ou licenciado que tenham interesse em compreender as perspectivas da educação ambiental.
1.4. Conforme Resolução nº 468/07, do Conselho Universitário (CONSU), publicada no
DOE de 16/08/2007, complementada pelas Resoluções nº 710/2009 e nº 711/2009 do
CONSU, publicadas no DOE de 01/08/2009 e 06/08/2009, respectivamente, 40% (quarenta)
por cento das vagas são destinadas aos candidatos que se autodeclararem negros e 5%
(cinco) por cento para os que se autodeclararem indígenas no ato da inscrição.
1.5. Conforme a Portaria nº 2.094 de 30/10/2001, 10% (dez) por cento das vagas serão
destinadas a servidores da UNEB, a título de bolsa, sendo necessário comprovar a
vinculação por meio da apresentação do último contracheque no momento da inscrição. As
vagas não preenchidas serão destinadas ao público em geral.
1.6. Para comunidade externa serão destinadas 45% (quarenta e cinco) por cento das vagas.

2. INSCRIÇÃO:
2.1. As inscrições deverão ser realizadas através do site da Pró-Reitoria de Pesquisa e
Ensino de Pós Graduação (PPG), através do link: www.ppg.uneb.br, acessando o ícone
sistemas da PPG, selecionando seleção, direcionado para esse Edital, preencher ficha de
inscrição;
a) a Ficha de inscrição devidamente preenchida, juntamente com os documentos abaixo
solicitados, deverá ser entregue no Setor de Pós-graduação do DCH/Campus IX, no período
de 05 a 16/03/2018, de segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 19h30;
2.2. Serão aceitas inscrições por procuração, com firma reconhecida e com todos os
documentos, solicitados no item 3 deste Edital.

3. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO:
3.1. Fotocópia do diploma de graduação com histórico escolar ou certificado de conclusão
de curso, emitido por instituição de ensino superior autorizada ou reconhecida pelo MEC;
3.2. Ficha de inscrição obtida no site da PPG, devidamente preenchida, datada e assinada
pelo candidato;
3.3. Curriculum Lattes acompanhado de documentação comprobatória;
3.4. Fotocópia do RG (ou outro documento de identificação reconhecido legalmente), CPF,
certificado de reservista – sexo masculino, título de eleitor e comprovante de quitação com a
Justiça Eleitoral;
3.5. Para o candidato estrangeiro, os documentos exigidos pela legislação específica e
comprovação de domínio instrumental da língua portuguesa;
3.6. Carta de Intenções de aproximadamente duas laudas, redigida em língua portuguesa,
justificando seu interesse pelo Curso e com a proposta da problemática inicial da pesquisa;
3.7. Comprovante do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)
e comprovante de endereço atualizado.
3.8. Só serão deferidos os pedidos de inscrições com a documentação completa.
3.9. Os documentos relacionados anteriormente podem ser autenticados em Cartório ou pelo
Servidor da UNEB, responsável pela inscrição, mediante apresentação dos respectivos
originais.

4. DAS TAXAS ACADÊMICAS:
O Curso é gratuito, mas será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais), para subsidiar os custos operacionais do Processo de Seleção. O pagamento deve ser
realizado por meio de depósito identificado na Conta Corrente: Banco do Brasil, agência
3832-6, conta corrente 992.805-7 (SCU BB UNEB / BAR LATO SENSU) até o último dia
da inscrição e o comprovante (original) entregue no momento em que efetivar a inscrição.

5. DO INÍCIO DO CURSO:
5.1. O Curso terá início conforme data estabelecida no cronograma, item 7 deste Edital.
5.2.
O Curso será realizado na modalidade presencial. As aulas acontecerão
quinzenalmente, sempre aos finais de semana, no DCH - Campus IX, nas instalações da
UNEB, na BR 242, km 04, Loteamento Flamengo, CEP 47.802-470.
5.3. Os componentes curriculares serão ofertados nos seguintes dias e horários: sexta-feira
no horário de 19h às 22h e sábado no horário de 08h às 17h.

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO:
6.1. A seleção será realizada no período de 28/03 a 11/04/2018 por uma Comissão,
designada pela Coordenação do Curso, composta por três professores do Colegiado de
Ciências Biológicas e pertencentes ao corpo docente do Curso de Especialização.
6.2. Serão adotados os seguintes critérios de seleção:
6.2.1. Análise de Curriculum Vitae (classificatório), conforme o barema do Anexo I;
6.2.2. Análise da Carta de Intenções (classificatório), com a justificativa do interesse pelo
Curso e da viabilidade técnico/científica da proposta da pesquisa;
6.3. A nota final será a soma das notas finais atribuídas a cada um dos quesitos avaliados,
conforme pontuação estabelecida no barema de Seleção – Anexo I.
6.4. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem a nota mínima de 7,0 (sete)
pontos, no limite das vagas existentes, classificados e convocados na ordem decrescente das
notas apuradas.
6.5. No caso de empate, dar-se-á preferência, sucessivamente, ao candidato com maior: a)
Nota no Currículo, b) Experiência profissional em componentes das áreas de Biologia na
Educação Básica e c) Maior Idade.
6.6. A classificação dos candidatos será realizada até o número de vagas existentes mais
20% do número de vagas, gerando uma lista de suplentes.
6.7. A publicação do resultado da Análise do Currículo e da Carta de Intenção, com as notas
atribuídas a cada um dos quesitos analisados, será divulgada no dia 12/04/2018 e o resultado
final no dia 19/04/2018, nos Murais do DCH – Campus IX – Barreiras.

7. CRONOGRAMA
DATAS
05 a 16/03/2018
21/03/2018
22 e 23/03/2018
27/03//2018

ETAPAS
Inscrições
Homologação das inscrições
Interposição de recursos
Resultado do recurso

28/03 a 11/04/2018

Análise do Currículo e da Carta de Intenção

12/04/2018
13 e 16/04/2018
18/04/2018
19/04/2018
20 a 25/04/2018
26/04/2018
27 e 30/04/2018
04/05/2018

Publicação do resultado da Análise do Currículo e da Carta
de Intenção
Interposição de recurso
Resultado do recurso
Publicação do Resultado Final
Período de matrícula
Convocação da 2ª chamada caso houver
Período de matrícula para candidatos convocados na 2ª
chamada
Início das aulas

8. DO RECURSO
8.1. Após a divulgação do resultado do Processo Seletivo, o(a) candidato(a) terá dois dias
úteis para a interposição de recurso administrativo, conforme data estabelecida no
cronograma, item 7 deste Edital.
8.2. O recurso de que trata o item anterior deverá ser protocolado, por escrito, junto ao Setor
de Pós-graduação, apresentando as razões que fundamentem.
8.3. Qualquer solicitação de recurso que não apresente fundamentação será sumariamente
indeferida.
8.4. Toda a documentação dos candidatos não aprovados ficará disponível para devolução
no Setor de Pós-graduação pelo prazo de 30 dias.
8.5 A Comissão de Seleção terá um prazo de dois dias úteis para analisar a solicitação
9. DA MATRÍCULA
9.1. Os candidatos selecionados em primeira chamada deverão efetuar a matrícula no
período 20 a 25/04/2018, se houver segunda chamada, a matrícula será no dia 27 e
30/04/2018, na Secretaria Acadêmica do DCH/Campus IX, de 2ª a 6ª feira, das 14h às
19h30. O candidato que não efetuar a matrícula até a data limite perderá o direito à vaga,
sendo a mesma preenchida a partir da lista de suplentes (segunda chamada);
9.2. Os alunos selecionados efetivarão a matrícula por meio da apresentação dos seguintes
documentos originais e entrega das suas respectivas cópias;
a) Original e cópia do diploma de graduação reconhecido, ou revalidado (tratando-se de
diploma obtido no Exterior);
b) Original e cópia da carteira de Identidade (ou outro documento de identificação
reconhecido legalmente), CPF e Certificado de Reservista;
c) Original e cópia da certidão de nascimento ou casamento
d) Requerimento da matrícula preenchido e assinado;
e) 02 fotos 3X4 iguais e recentes;
f) Original e cópia do título de eleitor seguido de comprovação de quitação com a Justiça
Eleitoral.
9.3 A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos e outras de qualquer
natureza que afetem as exigências deste Edital, ocorridas em qualquer fase do processo,
eliminarão o candidato do Processo Seletivo do Curso.
10. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
10.1. Para a obtenção do título de Especialista, os cursistas deverão construir e apresentar o
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), focalizando temáticas referentes aos assuntos
abordados, que poderão ser realizados em dupla ou individual, nos padrões de uma
monografia ou preferencialmente de artigo científico.
10.2. Todas as datas informadas acima poderão sofrer mudanças a depender das ações e
decisões da UNEB.

10.3. Para a obtenção do título de especialista, os discentes deverão cursar com aprovação
em todos os componentes curriculares composto no fluxograma do Curso e apresentar um
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
10.4. À Coordenação reserva-se o direito de decidir sobre o adiamento/cancelamento da
oferta do Curso sob sua responsabilidade, caso o número de candidatos selecionados seja
insuficiente para o preenchimento das vagas disponíveis, podendo, com este fim, ser
prorrogado o período de inscrição e replanejadas as demais etapas.
10.5. Quaisquer outras demandas serão analisadas e julgadas pelo Colegiado do Curso.
MAIS INFORMAÇÕES: Procurar a Coordenação do Curso pelos telefones: (77) 3611-6401
/ (77) 3611-3950 – Ramal 217 ou 229.
GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 22 de fevereiro de 2018.
José Bites de Carvalho
Reitor

BAREMA - ANEXO I
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
PONTUAÇÃO
CURRICULUM LATTES
MÁXIMA
(Serão computados a produção referente aos últimos 5 anos)
Bolsas de Iniciação Científica e outras bolsas. 0,5 ponto (cinco décimos) para
1,0
cada semestre.
Curso de Pós-graduação. 0,5 ponto (cinco décimos)
0,5
Participação em Atividades de Pesquisa (grupos de estudo e iniciação científica).
1,0
0,5 ponto (cinco décimos) para cada semestre.
Participação como ouvinte em congressos, seminários, colóquios e outros eventos
acadêmicos na área de Administração ou afins. 0,5 ponto (cinco décimos) por
1,0
participação.
Aprovação em concurso público, seleção pública em qualquer área e/ou
experiência profissional em Administração ou afins. 0,5 ponto (cinco décimos)
1,0
para cada concurso ou por ano de experiência profissional na Administração ou
afins.
Apresentação de trabalho (oral ou painel ou publicação de artigo) em eventos
2,0
científicos de qualquer área. 0,5 ponto (cinco décimos ) por trabalho apresentado.
Participação, como ouvinte, em cursos de extensão na área da Administração e
1,0
afins. 0,5 ponto (cinco décimos) por curso realizado.
Participação como monitor de eventos ou projetos, 0,5 ponto (cinco décimos) por
1,0
curso realizado.
Apresentação de palestra ou minicurso 0,5 ponto (cinco décimos) por curso ou
1,5
palestra realizada.
Total
10,0
CARTA DE INTENÇÃO
Pertinência e relevância da proposta e clareza em sua delimitação.

MÁXIMA
4,0

Coerência e consistência na formulação do objeto e intenção pertinente à área o
curso.
Estruturação lógica da redação, correção e propriedade da linguagem.

2,0

Total

10,0

ENTREVISTA
Clareza na exposição da situação-problema e dos objetivos do projeto de pesquisa

MÁXIMA

4,0

2,0

Capacidade de argumentação

2,0

Domínio do tema proposto

2,0

Grau de aprofundamento da fundamentação teórica na área de Administração

2,0

Adequação dos objetivos pessoais com os propósitos do curso

2,0

Total

Média Final (MF) = Nota (C) + Nota (CI) + Nota (E) /3

10,0

