
EDITAL N° 04/2020  

 

 
O COORDENADOR DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO MESTRADO EM EDUCAÇÃO, 

CULTURA E TERRITÓRIOS SEMIÁRIDOS (PPGESA) 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 estudantes de pós-doutorado.  O Curso de 

Pós-graduação foi aprovado pelo Conselho Universitário (CONSU) por meio da Resolução nº 

913/2012, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de 20/06/2012. 

 
1. Objetivos do pos-doutorado 

 
I – promover a realização de projetos científicos de alto nível; 

II – reforçar os grupos de pesquisa do PPGESA e de outros 

Programas no país; 

III – Fortalecer os quadros nos Programas de Pós-graduação nas instituições de ensino superior 

e de pesquisa; 

IV – promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio pós-doutoral, 

estimulando sua integração com projetos de pesquisa desenvolvidos pelos Programas de Pós- 

Graduação no país. 

 
2. Dos Requisitos 

 
I – possuir o título de doutor em Educação ou em áreas afins ao Programa de Pós-Graduação 

em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos (Linguística, Geografia, Computação, 

Antropologia, Comunicação Social, Artes, Filosofia, História e Sociologia), quando da 

implementação da bolsa, obtido em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo Conselho 

Nacional de Educação / Ministério da Educação (CNE/MEC). Em caso de diploma obtido em 

instituição estrangeira, o candidato deverá apresentar comprovante de 

reconhecimento/revalidação por universidade brasileira, conforme dispositivo legal; 

II – disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, 

currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e 

tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico, conforme anexo do Regulamento 

referenciado pela Portaria nº 086/2013 CAPES; 

III – dedicar-se, durante o estágio, integral e exclusivamente às atividades do 

PPGESA/UNEB; 

IV – não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 

V - apresentar Projeto de Pesquisa que se vincule a uma das linhas de pesquisa do Programa, 

conforme item 6 deste Edital; 

VI - apresentar plano de trabalho, que deverá ser elaborado em consonância com os enfoques 

e/ou abordagens do Programa de Pós-Graduação - Mestrado Multidisciplinar em Educação, 

Cultura e Territórios Semiáridos (PPGESA). 

 
3. Modalidades de apresentação dos candidatos: 



Modalidade Público Alvo 

A 
Candidato brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto 

temporário, sem vínculo empregatício. 

B Candidato estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício. 

C 
Candidato docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em 

instituições de ensino superior ou instituições públicas de pesquisa 

 

§ 1º O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço residencial no 

exterior no momento da submissão da candidatura. 

 
§ 2º O candidato aprovado na modalidade “C” deverá apresentar comprovação de afastamento 

da instituição de origem, por período compatível com o prazo de vigência da bolsa; 

 
§ 3º O candidato aprovado na modalidade “C” não poderá realizar o estágio pós-doutoral na 

mesma instituição com a qual possui vínculo empregatício. 

 
4. Das Inscrições: 

 
As inscrições serão realizadas em qualquer período letivo com documentação enviada por email 

ppgesa@uneb.br da Secretaria do Programa. 

 
4.1. A ficha de inscrição estará disponível no site do Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Cultura e Territórios Semiáridos (PPGESA) www.ppgesa.uneb.br  

 

4.2. Carta de aceite do Supervisor, professor credenciado no Programa.  

 
4.3. No ato da inscrição os candidatos deverão enviar os seguintes documentos: I – 

ficha de inscrição preenchida – disponível no site: www.ppgesa.uneb.br 

II - Cópia do RG e do CPF; 

mailto:ppgesa@uneb.br
http://www.ppgesa.uneb.br/
http://www.ppgesa.uneb.br/


III - Certidão de quitação eleitoral, obtida por qualquer Cartório Eleitoral ou pela Internet: 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral (não serão 

aceitos comprovantes de votações); 

 
IV- Cópia do comprovante de quitação com o serviço militar (para os homens); 

 
V - Cópia do documento de identificação de estrangeiro (RNE – Registro Nacional de 

Estrangeiro ou passaporte); 

 
V - Cópia do comprovante de endereço residencial em nome do declarante (nos últimos seis 

meses); 

 
VI - Diploma ou a ata de defesa de doutorado obtido em cursos avaliados pela CAPES e 

reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, o 

candidato deverá apresentar comprovante de reconhecimento/revalidação, conforme 

dispositivo legal; 

 
VII – 01 Cópia do Currículo Lattes impressa diretamente da Plataforma Lattes, datada e 

assinada ou, para estrangeiros, o currículo preenchido em conformidade com o Anexo III da 

Portaria nº 086/2013. Ele deve estar acompanhado das cópias de declarações e certificados que 

comprovem a produção acadêmica dos últimos cinco anos (2012-2016); 

 
VIII – 02 cópias do Projeto de pesquisa a ser desenvolvido pelo bolsista no período de 12 meses, 

articulado a uma das linhas de pesquisa do Programa, conforme item 6, deste Edital. Este 

Projeto deverá ter no máximo 20 (vinte) páginas, fonte Times New Roman 12, espaçamento 

1,5, e conforme normas atuais da ABNT. O projeto deve conter: 

 
a) folha de rosto, com título do projeto; b) resumo c) Introdução à problemática (delimitação do 

problema, justificativa e explicitação do vínculo do projeto com a área de concentração e linhas 

de pesquisa do PPGESA); d) Questão de pesquisa; e) Objetivos: Geral e específicos; f) 

Fundamentação teórica; g) Metodologia (fundamentos e procedimentos metodológico); h) 

cronograma; e i) referências. Do total de páginas, excluem-se a folha de rosto e as referências; 

 
XI- Declaração onde o candidato se compromete a realizar as atividades constantes no Projeto 

de Pesquisa apresentado; 

 
XII - Comprovante de aprovação do afastamento pela sua instituição quando da 

implementação da bolsa, em caso de candidato docente ou pesquisador no país com vínculo 

empregatício. 

 
XIII – 02 cópias do Plano de Trabalho contendo no máximo 05 (cinco) laudas. Neste Plano, o 

candidato deve descrever as atividades de ensino, orientação e de inserção no PPGESA 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral


previstas para serem desenvolvidas em 12 meses, mostrando como essas atividades ajudam a 

consolidar e a fortalecer o Programa. 

 
4.3.1 - As inscrições com documentação incompleta e/ou que não preencherem os requisitos 

exigidos por este Edital serão indeferidas. 

 
5. Linhas de pesquisa: 

 
Linha 01 - Educação Contextualizada para Convivência com o Semiárido 

 
A linha desenvolve estudos e pesquisas que evidenciam o fenômeno da educação 

contextualizada nas suas múltiplas dimensões e sua relação com os processos de 

(des)territorialização, (des)contextualização e (des)colonização; e o conhecimento gestado nas 

práticas educativas no campo e na cidade focado na cultura, território, meio ambiente e suas 

inter-relações com a Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido Brasileiro 

(ECSAB). Acolhe projetos de pesquisas em educação com as seguintes temáticas: práticas 

pedagógico-educativas e organizacionais; educação e território; educação e movimentos 

sociais; educação do campo; juventude e modos contemporâneos de existência nas dimensões 

cultural, ambiental e ecosófica. 

 
Linha 02 - Educação, Comunicação e Interculturalidade 

 
A linha desenvolve estudos e pesquisas em educação contextualizada na interface com as 

linguagens, com a comunicação, priorizando os contextos de ensino-aprendizagem nos  

territórios semiáridos em que a mídia, as práticas de escrita e a oralidade, a corporeidade e o 

uso das tecnologias da informação e da comunicação sejam objetos centrais de investigação. 

Acolhe projetos de pesquisas em educação com os seguintes temas: educomunicação; cultura 

visual; tecnologias da informação e comunicação; gênero, sexualidade, trabalho e etnias; 

representação dos territórios e das culturas do semiárido na mídia e na educação. 

 

Linha 03 – Campo Educacional, Cultura Escolar e Currículo 

 

A linha desenvolve estudos e pesquisas acerca da instituição escolar nos mais diversos aspectos 

da sua constituição ao longo da história, na sociedade moderna e contemporânea, seja do ponto 

de vista da escola, enquanto uma instituição social e no que se denomina por cultura escolar, 

bem como das análises históricas e sociológicas no sentido de compreender os fundamentos 

constituintes dessa instituição, que se expressam por meio de uma construção social da 

realidade, no espaço e campo educacional. Acolhe projetos de pesquisas em educação sobre os 

seguintes temas: os modos, as formas, os métodos, as práticas, os espaços e tempos escolares; 

sistemas de ensino e suas estruturas; políticas de letramento, educacionais e escolares, planos e 

programas de avaliação; cultura escolar material e imaterial (subjetividades), Arte/Educação; 

currículo, conhecimentos escolarizados, disciplinas escolares, saberes didáticos e pedagógicos; 

profissionalização e formação docente. 

 

 
8. Atribuições do bolsista: 

 
I – Participação de Seminário Acadêmico, apresentando resultados de sua pesquisa; 



II – Participação em disciplina do Programa; 

III – Participação em Bancas de avaliação de mestrandos; 

IV – Publicação de resultados da pesquisa com menção ao Programa; 

V – Coorientação de Mestrandos a depender da demanda do PPGESA; 

VI – Apresentação do Relatório de Atividades Anual e de Relatório Final em até 60 (sessenta) 

dias após o encerramento da bolsa. 

 

 

 

Juazeiro, 07 de outubro de 2020 

 

 
Cosme Batista dos Santos  

 Coordenador do PPGESA 


