
EDITAL PPGESA Nº 03/2020 

 
 

Seleção de candidatos (as) ao processo de 

credenciamento de docentes para o Programa de Pós- 

Graduação em Educação, Cultura e Territórios 

Semiáridos (PPGESA) da Universidade do Estado da 

Bahia (UNEB). 

 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 
 

O presente Edital visa selecionar professores/pesquisadores para o Processo de 

Credenciamento de Docentes do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Educação, 

Cultura e Territórios Semiáridos (PPGESA). O (a) candidato deverá ter perfil para atuar 

nas linhas de pesquisa do PPGESA, conforme descrito a seguir e no sítio institucional do 

Programa (https://portal.uneb.br/ppgesa) e atender aos critérios da CAPES, da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UNEB e do PPGESA. 

 

1.1 O processo seletivo realizar-se-á em consonância com o disposto na Resolução Nº 

1.297/2017 Consu-UNEB, de 16-08-2017 e no Regimento Geral do Programa. 

 
2. DAS LINHAS DE PESQUISA E NÚMERO DE VAGAS 

 

 
São três as Linhas de Pesquisa existentes no PPGESA: 

 

Linha 1- Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido, que 

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) e 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. 

01 vaga 

 

Linha 2 – Educação, Comunicação e Interculturalidade, que alarga 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, 

abrigando propostas 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; 

03 vagas 

 

 

Linha 3 - Campo Educacional, Cultura Escolar e Currículo, que 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 também pesquisas em educação sobre 

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. 

01 Vaga 

 

 
3. REQUISITOS PARA CANDIDATURA 

 
 

• Ser docente efetivo da UNEB e/ou de outras Universidades credenciadas pelo MEC; 

• Possuir título de doutor em educação ou área afim, considerando a temática da tese de 

doutorado e a produção científica; 

• Possuir titulação/aderência e produção qualificada na área de Ensino, comprovadas, nos 

últimos três anos, de acordo com exigência da Área de Ensino da CAPES, da Pró- Reitoria 

de Pesquisa e Pós-Graduação da UNEB e do PPGESA. 

 

 
4. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO 

 

 

a) Formulário de inscrição, disponível no sítio institucional do Programa 



(https://portal.uneb.br/ppgesa) 

b) Fotocópia do diploma de doutorado em Educação ou área afim, obtido em Programa 

de Pós-Graduação reconhecido pela CAPES ou, se obtido em instituição estrangeira, 

validado por Programa de Pós-Graduação no Brasil, reconhecido pela CAPES, conforme 

a legislação em vigor; 

c) Portaria ou documento equivalente que comprove situação funcional na UNEB ou 

outras universidades credenciadas pelo MEC; 

d) Currículo Lattes em versão completa e atualizada; 

e) Comprovantes da produção informada no Currículo Lattes no período dos últimos três 

anos; 

f) Projeto de investigação original com aderência a uma linha de pesquisa da PPGESA, 

em que o (a) candidato(a) seja o (a) pesquisador (a) responsável (coordenador/a); 

g) Cópia do espelho do(s) grupo(s) de pesquisa cadastrado no Diretório dos Grupos de 

Pesquisa no Brasil do CNPq – Disponível em: http://lattes.cnpq.br/web/dgp 

h) Carta de Intenção explicitando a importância de vinculação do (a) pesquisador (a) ao 

PPGESA, indicando a linha de pesquisa, bem como disciplinas do Programa (obrigatórias 

ou optativas) nas quais poderia colaborar e/ou a proposição de uma nova disciplina na 

linha de pesquisa indicada, conforme quadro de disciplinas disponível no endereço 

eletrônico https://portal.uneb.br/ppgesa. 

i) Os arquivos devem ser digitalizados, salvos em pdf, e enviado para o email: 

ppgesa@uneb.br; 

j) Prazo para apresentação de proposta de credenciamento até dia 30 de outubro de 2020. 

 
5. DAS INSCRIÇÕES 

 
 

As inscrições serão realizadas com o preenchimento de formulário de inscrição disponível 

no sítio institucional do Programa (https://portal.uneb.br/ppgesa) e demais documentos 

conforme item 4 deste Edital, no período de 31 de Julho de 2020 a 30 de Outubro 2020  

para o email ppgesa@uneb.br.  

 

6. Itens Avaliados 

 
 

Serão observados os seguintes critérios: 

a) Cumprimento integral das exigências estabelecidas no item 4 deste Edital, 

verificando-se a compatibilidade da documentação apresentada com as linhas de pesquisa 

do PPGESA e os critérios de inscrição; 

b) Qualificação, experiência científica e perfil de pesquisador (a) do (a) candidato em 

relação à proposta da PPGESA e suas linhas de pesquisa; 

c) Comprovação de produção científica, atendendo aos critérios de, no mínimo três anos, 

https://portal.uneb.br/ppgesa
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na forma de artigos em periódicos, livros, capítulos de livros e trabalhos completos 

publicados em Anais, sendo pelo menos um desses trabalhos na forma de periódico com 

Qualis A1, A2, A3 ou A4 na área de Ensino; 

d) Contribuição do projeto de pesquisa proposto para o PPGESA, aderência à linha de 

pesquisa escolhida e ao campo científico da Educação. 

 
6.1. Etapas do Processo Seletivo 

 

- Análise do currículo e Projeto de investigação 

- Análise da documentação apresentada 

- A análise do mérito será realizada por uma banca composta com no mínimo três docentes do 

Colegiado de Curso do PPGESA, com base nos critérios estabelecidos nos itens 3 e 4 deste edital.  

   6.2. Cronograma do Processo Seletivo 

 

Inscrição  31 de Julho a 30 de Outubro de 2020 

Homologação das Inscrições  03 e 04 de Novembro de 2020 

Recurso ao indeferimento preliminar das 

inscrições 
05 e 06 de Novembro de 2020 

Resultado da análise dos recursos 09 de Novembro de 2020 

Análise do Currículo e Projeto de Investigação 
e análise da documentação apresentada 

09 a 20 de Novembro de 2020 

Divulgação do resultado preliminar 23 de Novembro de 2020 

Recurso ao resultado preliminar 24 e 25 de Novembro de 2020 

Resultado da análise dos recursos 26 de Novembro de 2020 

Resultado final 27 de Novembro de 2020 

 

7.  RECURSOS 

7.1 Requerimentos de reconsideração e de recursos (estes últimos somente por vício de forma) após 

a divulgação dos resultados preliminares serão acolhidos se interpostos no prazo de 02 (dois) dias 

úteis conforme estabelecido no cronograma acima. Deverão ser feitos por meio de preenchimento 

de formulário próprio que será disponibilizado no sítio institucional https://portal.uneb.br/ppgesa 

e encaminhados para o email: ppgesa@uneb.br.  

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

O (a) candidato (a) é responsável por todas as informações fornecidas e a efetivação de 

sua inscrição configura afirmação de veracidade dessas informações. 

O início das atividades dar-se-á imediatamente após a homologação dos resultados pelo 

PPGESA, sendo prevista carga horária para o semestre 2021.1 a ser aprovada pelo 
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Departamento de origem e pelo Programa de Pós-Graduação Mestrado em Educação, 

Cultura e Territórios Semiáridos (PPGESA), para ministrar disciplinas, orientação de 

projetos dissertativos e realização de Projeto de Pesquisa. 

A aprovação e a atuação como Professor Permanente do PPGESA não gera nenhum ônus 

e nem cria vínculo empregatício extra com a UNEB, apenas a colaboração acadêmica. 

Os efeitos do processo interno de seleção expiram com a homologação dos resultados. 

 
Os casos omissos serão julgados pela Comissão de Seleção, à luz da legislação vigente e, 

em última instância, pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação Mestrado em 

Educação, Cultura e Territórios Semiáridos (PPGESA). 

 

 
 

                                              Juazeiro-BA, 07 de Julho de 2020. 

 

 

 

 
Cosme Batista dos Santos 

Coordenador do PPGESA 


