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ORIENTAÇÕES SOBRE O LOCAL DE APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA 
 
 

A prova será realizada no dia 31 de outubro de 2022, das 08h00min às 12h00min, horário local, no Auditório 
Multimídia, no prédio de Pedagogia, no Departamento de Ciências Humanas-DCH, na Universidade do Estado da 
Bahia – UNEB, Campus III. 
Conforme o item 8.2. do Edital nº 084/2022 de Seleção para Aluno Regular 2023: 
 

Para a realização da Prova Escrita, presencial, os candidatos terão um total de 4 horas disponíveis, das 08:00 às 
12:00 horas do dia 31/10/2022, no prédio de Pedagogia do DCH III/UNEB em Juazeiro-Bahia.  
8.2.1. Dos critérios de avaliação da Prova Escrita: Na Prova Escrita se espera dos candidatos, que a partir do 
conhecimento global da área e dos conceitos fundamentais constantes da bibliografia que será indicada no portal 
do PPGESA no endereço eletrônico: http://www.ppgesa.uneb.br/. disponibilizada a partir do dia 22/08/2022: i) 
Argumentação teórica coerente com a bibliografia e corretamente fundamentada (máximo 3 pontos); ii) Clareza, 
rigor conceitual e articulação com a linha de pesquisa escolhida (máximo 3 pontos); iii) Articulação entre as 
reflexões e argumentos com a leitura sugerida para a prova (máximo 1 ponto); iv) Coerência, consistência e coesão 
textual (máximo 2 pontos); v) Uso adequado da língua padrão e da redação acadêmico-científica (Máximo 1 ponto). 
Será atribuída uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) para a Prova Escrita. Estarão aprovados nessa etapa os candidatos 
que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete). 
 

A análise da prova observará o barema, conforme ANEXO III, do edital de seleção. 
As provas que contiverem menos de 30 (trinta) linhas serão automaticamente desclassificadas. 
Os candidatos que não obedecerem ao horário previsto para realização da prova serão eliminados do processo 
seletivo. 
O acesso do candidato à sala onde será realizada a aplicação das provas dar-se-á somente mediante a apresentação 
de documento de identificação original e com foto. 
O resultado preliminar desta etapa será publicado em 07 de novembro de 2022. 
 

Juazeiro – Bahia, 26 de outubro de 2022. 
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