EDITAL N° 099/2017
Referente ao Aviso N° 180/2017, publicado no D.O.E. de 21/10/2017.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas atribuições
legais e regimentais, torna público, para conhecimento dos interessados, a PRORROGAÇÃO das
inscrições para o Processo Seletivo de Credenciamento de Professor para atuar nos cursos de
Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade
(PPGEduC), como docente e orientador. Os cursos são ofertados pelo Departamento de Educação
(DEDC), Campus I da UNEB em Salvador e foram aprovados pelo Conselho Superior de Ensino,
Pesquisa e Extensão (CONSEPE) por meio da Resolução n° 214/1998, publicado no D.O.E de 01 e
02/08/1998.
1 OBJETIVO
O presente Edital objetiva credenciar professores no quadro docente do PPGEduC, de acordo com
decisão Colegiada, reunida em 07 de agosto de 2017, em conformidade com a Resolução PPGEduC
n.º 004/2010, de 06/10/2010, que regulamenta o processo de credenciamento e descredenciamento
de docentes no âmbito do PPGEduC, como o preenchimento 08 (oito) vagas e demandas temáticas
das 04 (quatro) Linhas de Pesquisa constituintes do Programa, assim distribuídas:
Linha de Pesquisa
LPq 1 – Processos Civilizatórios: Educação, Memória e Pluralidade Cultural
LPq 2 - Educação, Práxis Pedagógica e Formação do Educador
LPq 3 – Educação, Gestão e Desenvolvimento Local Sustentável
LPq 4 – Educação, Currículo e Processos Tecnológicos
Total

Número de
Vagas
02
02
02
02
08

2 DA INSCRIÇÃO
2.1 A inscrição será efetivada mediante entrega de documentação, pelo candidato, na Secretaria da
Coordenação do PPGEduC, localizada no Prédio da Pós-Graduação/ 1º andar na Universidade do
Estado da Bahia - UNEB, Rua Silveira Martins, 2.555 – Cabula, CEP: 41.195-001, Salvador/BA, no
período de 18 de setembro a 25 de outubro de 2017, das 09h às 12h e das 14h às 16h.
3 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
3.1 Os critérios de elegibilidade indicados são obrigatórios. O atendimento a estes é considerado
imprescindível à efetivação do processo seletivo (da homologação, análise e classificação). São os
critérios:
3.1.1 ser docente do quadro permanente da UNEB, com regime de trabalho de tempo integral com
ou sem dedicação exclusiva;
3.1.2 ter concluído estágio probatório;

3.1.3 possuir doutorado em educação ou áreas afins, com tempo de titulação de doutorado superior a
03 (três) anos;
3.1.4 ter experiência em ensino e pesquisa em uma das áreas/linhas de concentração objeto deste
Edital;
3.1.5 ter produção científica aderente a área/linha de concentração que optar e que atenda aos
critérios estabelecidos no artigo 2 da Resolução PPGEduC n.º 004/2010, de 06/10/2010, disponível
em http://www.ppgeduc.uneb.br;
3.1.6 não possuir vínculo, como docente permanente, em outro Programa de Pós Graduação Stricto
Sensu.
4 DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA INSCRIÇÃO:
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Requerimento ou Carta de submissão da candidatura, indicando a Linha de Pesquisa
correspondente à vinculação temática da mesma;
Cópia de documento comprobatório da titulação mínima de doutor, na Área de Educação ou
Áreas afins. Para curso(s) realizado(s) no exterior deve(m) estar devidamente acompanhada(s)
da tradução oficial e do documento de validação do(s) título(s), expedido(s) por Instituição
idônea, devidamente credenciada para esse fim;
Declaração de que não exerce a função de docente permanente em outro Programa de PósGraduação;
Documento comprobatório de tempo de serviço na UNEB (portaria ou espelho do contracheque);
Currículo Lattes/CNPq devidamente comprovado;
Memorial de 05 (cinco) a 10 (dez) páginas em que se demonstre o percurso intelectual em
articulação com a experiência profissional e a produção intelectual do docente;
Projeto de pesquisa, devidamente cadastrado no SIP, com cronograma de desenvolvimento
para 02 (dois) anos;
Plano de trabalho a ser desenvolvido nos próximos 02 (dois) anos, contendo as atividades de
ensino, pesquisa e orientação.

5 ETAPAS E CRITÉRIOS
5.1 A homologação das inscrições terá como base a conferência da documentação exigida no item 4
desse Edital.
5.1.1 Não serão homologadas inscrições com documentos pendentes.
5.1.2 A homologação das inscrições será divulgada em 27 de outubro de 2017.
5.1.3 Período recursal dias 30 e 31 de outubro de 2017
5.1.4 Resultado dos recursos em 01 de novembro de 2017
5.2 A seleção de candidatos será realizada pela Comissão de Credenciamento e levará em conta os
seguintes critérios:
5.2.1 Atender as exigências contidas nos itens 2, 3 e 4 deste Edital;

5.2.2

A avaliação dos candidatos será realizada conforme critérios estabelecidos nos
Baremas dos Anexos I e II deste Edital.
5.3 Análise da Produção Intelectual (produção científica e técnica)
• Produção bibliográfica e técnica dos últimos 36 meses (Barema I).
• Aderência da produção intelectual ao campo de atuação da Linha de Pesquisa (Barema I)
• Aderência do Projeto de Pesquisa a linha indicada (Barema I).
5.4 Análise do Memorial
• Experiência do candidato em ensino, pesquisa e orientação compatíveis com a área de
concentração do programa e linha de pesquisa (Barema II)
6 APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
6.1 Serão aprovados e classificados os candidatos que apresentarem pontuação/média final igual ou
superior 70 (setenta) pontos, após média dos Baremas I e II;
6.2 A classificação será publicada em ordem decrescente;
6.3 No caso de empate na classificação, serão aplicados os seguintes critérios de desempate:
6.3.1 Maior pontuação obtida na produção intelectual
6.3.2 Maior pontuação obtida no memorial
6.4 Divulgação do resultado no dia 28 de novembro de 2017.
6.5 Período recursal dias 29 e 30 de novembro de 2017.
6.6 Resultado dos recursos dia 01 de dezembro de 2017.
6.7 Resultado Final dia 01 de dezembro de 2017.
6.8 Os candidatos aprovados serão convocados a exercer suas atividades acadêmicas no PPGEudC a
partir do mês de janeiro de 2018.
7 DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 As atividades realizadas no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade - PPGEduC serão computadas no Plano Individual de Trabalho Docente –
PIT/UNEB.
7.2 A inscrição do candidato implicará aceitação integral das condições estabelecidas nesta
chamada.
7.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Credenciamento.
GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 20 de outubro de 2017.

José Bites de Carvalho
Reitor

DEDC –I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E
CONTEMPORANEIDADE – PPGEduC

ANEXO I - BAREMA I
PRODUÇÃO INTELECTUAL (produção científica, técnica e experiência profissional)

1 PRODUÇÃO INTELECTUAL
PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Publicação de livro autoral com conselho
editorial (Até 3)
Organização de livro com conselho editorial
(Até 3)
Capítulo de livro com conselho editorial (Até
5)
Artigos em periódicos com classificação
Qualis entre A1 e B2(Até 3)
Organização de número temático de
periódico/dossiê com classificação Qualis
entre A1 e B2 (Até 3)
Resenha em periódicos com classificação
Qualis entre A1 e B2(Até 3)
Livros didáticos e/ou material didático para o
ensino fundamental, médio ou superior (Até
3)
Projeto de Pesquisa
PRODUÇÃO TÉCNICA
Organização de evento científico (Até 4)
Minicurso em eventos científicos (Até 4)
Palestras, conferência, mesa redonda
(congressos, simpósios, jornadas, etc) (Até 4)
Pareceres para periódicos, agências de
fomento (até 5)
Verbetes técnicos ou científicos (Até 2)
Gestão Acadêmica (Coordenação de Curso,
Comissão Técnico-Científica, Coordenação
de Projetos e Núcleos de Pesquisa)
TOTAL

PONTOS
0 a 120,0
Máximo 120,0
20,0
15,0
15,0
15,0
15,0
5,0
15,0
20,0
Máximo 50,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
25,0
170,0

NOTA
Avaliadores
01
02
03

DEDC –I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E
CONTEMPORANEIDADE – PPGEduC

ANEXO II
BAREMA II - MEMORIAL

PONTOS
2 MEMORIAL
0 a 30
Trajetória de ensino e pesquisa compatível
com a linha de pesquisa
Experiência de orientação (graduação,
iniciação científica, pós graduação lato e
stricto sensu)
Trajetória de produção intelectual aderente a
linha de pesquisa
TOTAL

NOTA
Avaliadores
01
02
03

Até 10,0
Até 10,0
Até 10,0
30,0

PONTOS/
MÉDIA
1. PRODUÇÃO INTELECTUAL (PI)
3. MEMORIAL (Me)
MÉDIA (PI + Me) / 2 = 100

AVALIADORES:

