EDITAL nº 01/2020
PROCESSO SELETIVO PARA O MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E GESTÃO SOCIAL
INGRESSO EM 2021.1
1. PREÂMBULO
O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Gestão Social, amparado pela legislação
que regula a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu no país (Resolução CNE-CES n. 1,
2000/ Portaria Capes n. 80, 1998 / Resolução Conselho UFBA n. 02, 1996 / Normas
Complementares para Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu na UFBA, 1998) torna público o
presente Edital, que estabelece as normas do processo seletivo para preenchimento de vagas
para o curso de Mestrado Interdisciplinar e Profissional em Desenvolvimento e Gestão Social
que, considerando os termos da Resolução 01/2020 do CONSUNI, será realizado,
exclusivamente, de forma remota.
Os candidatos devem ter em perspectiva que:
●

Caso selecionados, os candidatos deverão ter disponibilidade para iniciar o referido
Curso imediatamente após o encerramento da suspensão das atividades acadêmicas
na UFBA, atualmente vigente em nossa Universidade (Portaria nº 103 de 19/03/2020),
sob as condições a serem definidas por suas instâncias máximas de decisão.

●

Esta seleção visa ao preenchimento de vagas para o Mestrado Interdisciplinar e
Profissional em Desenvolvimento e Gestão Social realizado no âmbito do Programa de
Pós-Graduação em Desenvolvimento e Gestão Social que vem desenvolvendo o
Projeto de Pesquisa intitulado Gestão do Desenvolvimento Territorial da Península de
Itapagipe de modo que os candidatos deverão integrar-se a esta temática. O Projeto
pode ser acessado no ANEXO I.

O presente Edital foi aprovado pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento e Gestão Social em reunião realizada em 15 de setembro de 2020.
As inscrições de candidatos no processo de seleção no curso de Mestrado em
Desenvolvimento e Gestão Social, para ingresso em 2021.1, poderão ser realizadas no período
de 19 de outubro a 19 de novembro de 2020.
2. SOBRE O PDGS
O curso de Mestrado Multidisciplinar em Desenvolvimento e Gestão Social está estruturado
em sequências de ensino que compreendem disciplinas, oficinas, seminários, atividades de
pesquisa, Residência Social e dissertação-projeto de mestrado.
A Residência Social, atividade realizada pelos mestrandos, preferencialmente no exterior, é
uma tecnologia criada pelo CIAGS/UFBA, registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade
Intelectual – INPI. Caracteriza-se pela inserção de alunos em organizações e projetos
relacionados ao desenvolvimento social, complementando sua formação com uma vivência
prática intensiva. O financiamento da viagem e despesas para a realização da Residência Social
é de total responsabilidade do estudante.

O curso terá o caráter hibrido de forma online e presencial quando for autorizado pelas
instâncias regulatórias. O prazo máximo de conclusão do curso é de 24 meses, ininterruptos,
incluindo a apresentação do trabalho final. Não se computará para o prazo definido no seu
regimento interno, o tempo correspondente a: a) trancamento total do curso ou dispensa de
matrícula, aprovados pelo Colegiado, podendo ocorrer apenas pelo período de 01(um)
semestre, independente do caso; b) trancamento total do curso ou dispensa de matrícula,
indicados pelo Serviço Médico da Universidade.
2.1 O MESTRADO É COMPOSTO POR DUAS LINHAS DE PESQUISA:
LINHA I. ESCALAS DE PODER, DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO SÓCIO-TERRITORIAL
Modelos de gestão do desenvolvimento territorial, processos de inovação e a associação de
atores em interorganizações e redes. Criação, desenvolvimento, aplicação e avaliação de
tecnologias sociais apropriadas ao desenvolvimento sustentável.
LINHA II. ENSINO, PESQUISA E INTERVENÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA E GESTÃO SOCIAL
Descrição: Problematização, desenho e teste de experiências em desenhos, ambientes e
tecnologias de ensino inovadoras e convergentes, nas modalidades presencial e digital, e
propostas de novos itinerários para formação profissional multi/inter e transdisciplinar.
3. MODALIDADES DE CONCORRÊNCIA
3.1 Conforme a Resolução CAE/UFBA nº 01/2017, art. 13, o acesso do estudante à pósgraduação dar-se-á por meio de quatro modalidades de vagas, a saber:
I - vagas de Ampla Concorrência: aquelas que não estão submetidas a nenhuma
modalidade de reserva de vagas. OBS.: São vagas destinadas a brasileiros natos ou
naturalizados e estrangeiros residentes no país;
II - vagas reservadas para candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos),
optantes por esta modalidade;
III - vagas reservadas para candidatos autodeclarados indígenas, quilombolas,
pessoas com deficiência e pessoas trans (transexuais, transgêneros e travestis),
optantes por esta modalidade; e
IV – vagas para estrangeiros, legislada por resolução própria (Resolução nº
02/03), emitida pelo Conselho Acadêmico de Ensino. OBS.: São vagas reservadas
para estrangeiros não residentes no Brasil.
4. DAS VAGAS
O Programa disponibilizará um total de 50 (cinquenta) vagas, não sendo obrigatório o
preenchimento da totalidade das vagas oferecidas.
As vagas disponibilizadas estão assim distribuídas:

I – Vagas de ampla concorrência: Serão oferecidas 35 (trinta e cinco) vagas em ampla
concorrência para candidatos brasileiros natos ou naturalizados e estrangeiros
residentes no país.
II – Vagas reservadas para candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos): 15
(quinze) vagas;
III – Vagas supranumerárias: Haverá 1 (uma) vaga supranumerária para cada uma das
quatro categorias:
a) indígenas;
b) quilombolas;
c) pessoas com deficiência;
d) pessoas trans (transexuais, transgêneros e travestis).
OBS.: No que diz respeito às vagas supranumerárias, ainda que o candidato de qualquer uma
das vagas supranumerárias obtenha uma pontuação que garanta uma vaga de ampla
concorrência, não será aberta uma segunda vaga para a mesma categoria.
4.1 Os(As) candidatos(as) negros(as) – pretos(as) e pardos(as) – classificados(as) dentro do
número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados(as) para efeito do
preenchimento das vagas reservadas, mesmo que optantes desta modalidade.
4.2 Em caso de desistência de candidato(a) negro(a), – pretos(as) e pardos(as) – optante
selecionado(a), a vaga será preenchida pelo(a) candidato(a) negro(a), – pretos(as) e pardos(as)
– posteriormente classificado(a), também optante desta modalidade.
4.3 Na hipótese de não haver candidato(a) negro(a) – pretos(as) e pardos(as) – optante desta
modalidade de reserva de vagas aprovado(a) em número suficiente para ocupar as vagas
reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência, sendo
preenchidas pelos(as) demais candidatos(as) aprovados(as), observada a ordem de
classificação.
4.4 Na hipótese de haver mais de um(a) candidato(a) aprovado(a) por categoria, ocupará a
vaga aquele(a) que obtiver a maior nota no processo de seleção.
4.5 Na hipótese de não ocupação dessas vagas, elas serão preenchidas pelos candidatos(as)
aprovados(as) para as vagas de ampla concorrência, respeitada a ordem de classificação.
5. DOS PRAZOS DE INSCRIÇÃO, DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA E CRONOGRAMA DO PROCESSO
SELETIVO
5.1 Da inscrição dos candidatos – requisitos
A inscrição será feita via SIGAA. Acessando o link
https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=S
o(a) candidato(a) escolherá o processo seletivo intitulado: EDITAL nº 01/2020 – PROCESSO
SELETIVO PARA O MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E GESTÃO SOCIAL | INGRESSO EM

2021.1 para ter acesso à página oficial de inscrição. Para validar a inscrição, o(a) candidato(a)
preencherá a Ficha de Inscrição e enviará os seguintes documentos datados e assinados:
●

UM ÚNICO DOCUMENTO PDF contendo cópias dos seguintes documentos pessoais:
carteira de identidade; CPF; carteira de reservista (para candidatos brasileiros do sexo
masculino); certidão de quitação com a justiça eleitoral; foto 3x4;

●

UM ÚNICO DOCUMENTO PDF contendo PDF do Diploma e do Histórico Escolar de
Graduação (frente e verso de cada documento). Caso o diploma seja estrangeiro,
adicionar ao documento um PDF da tradução juramentada;

UM ÚNICO DOCUMENTO PDF contendo GRU e Comprovante de pagamento da taxa
de inscrição. Para gerar o boleto para pagamento da inscrição, acesse o link
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=3Bxh+f0nX5s=
onde o(a) candidato(a) deverá escolher a opção Gerar nova GRU para ter acesso à
página de preenchimento dos dados. Em seguida, na aba Serviço, escolher o item
Inscrição - Processo Seletivo do Mestrado Profissional em Desenvolvimento e Gestão
Social – 2021.1 e proceder com o preenchimento dos dados solicitados.
●

●

UM ÚNICO DOCUMENTO PDF contendo o Currículo Lattes. O documento deve ser
gerado diretamente na Plataforma Lattes http://lattes.cnpq.br/ – não será aceito
currículo em outro formato (exceto para os candidatos(as) estrangeiros(as);

●

UM ÚNICO DOCUMENTO PDF contendo a correspondente comprovação de produção
técnica, tecnológica e bibliográfica dos últimos QUATRO ANOS constantes no Currículo
Lattes. Não serão aceitos documentos avulsos que não estejam no mesmo PDF;

●

MEMORIAL também em formato PDF.
●

ANTEPROJETO DE PESQUISA voltado para a identificação de problemática e
construção de soluções para o território da Península de Itapagipe, considerando
as linhas de pesquisa do PDGS aos quais o projeto será vinculado (Modelo Anexo
VI).

●

CAMPO DE AUTODECLARAÇÃO e opção por reserva de vagas (Anexo II deste Edital)
preenchido e assinado;

●

TERMO DE CONCORDÂNCIA COM O EDITAL preenchido e assinado (Anexo VIII).

OBSERVAÇÕES:
Todo o material deve ser enviado no momento da inscrição, que pode ser efetuada através do
link https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=S
conforme orientado anteriormente.
Serão aceitas inscrições efetuadas até o dia 19 de novembro de 2020.
Não serão aceitos inscrições ou materiais não digitais.

Não serão aceitos materiais enviados por outro meio senão o SIGAA. Não serão aceitos
materiais enviados por e-mail, serviço de mensagens ou redes sociais.
5.2 Cronograma do Processo Seletivo
ETAPA
DATA
Lançamento do Edital
19/10/2020
Prazo para Inscrições
19/10/2020 a 19/11/2020
Avaliação do Currículo Lattes (etapa interna)
20/11/2020 a 22/11/2020
Homologação das Inscrições
23/11/2020
Prazo para recurso às homologações
26/11/2020
Prazo de resposta aos recursos
28/11/2020
Defesa do Anteprojeto e Memorial
29, 30/11/2020 e 03/12/2020
Resultado da Defesa do Anteprojeto e 06/12/2020
Memorial
Prazo para recurso do Resultado da Defesa do 09/12/2020
Anteprojeto e Memorial
Prazo de resposta aos recursos da Defesa do 11/12/2020
Anteprojeto
Divulgação do Resultado Final
14/12/2020
Prazo para recurso do Resultado Final
16/12/2020
Prazo para resposta do Recurso do Resultado 18/12/2020
Final
Homologação e Divulgação do Resultado Final 19/12/2020
Matrícula dos candidatos aprovados
A definir
Tabela 1. Cronograma Geral do Processo Seletivo PDGS 2020. Sujeito a alterações
6. DO PROCESSO SELETIVO
6.1 Excepcionalmente devido à pandemia de COVID-19, O processo seletivo para ingresso no
curso de Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação Profissional em
Desenvolvimento e Gestão Social será realizado completamente on-line.
6.2 A avaliação do currículo, memorial e do anteprojeto será feita pela Comissão de Seleção do
PDGS mediante a disponibilização do material de todos(as) os(as) candidatos(as), para a
Comissão a qual selecionará aqueles(as) candidatos(as) que considerar aptos(as) classificandoos por ordem de pontuação.
6.3 Critérios para avaliação:
6.3.1 Avaliação do Currículo
O currículo dos candidatos (preenchido e baixado da plataforma Lattes) deve comprovar um
perfil de formação ou de atuação profissional que seja coerente com a proposta curricular do
PDGS e com o perfil de formação desejado (Barema Anexo V).

6.3.2 Avaliação do Memorial
O memorial deverá ser apresentado em português, contendo um máximo de 10 (dez) laudas
escritas em fonte Times New Roman 12, em espaço 1,5. Deverá ser elaborado sob a forma de
história de vida e deverá corresponder ao currículo do candidato. Deve focalizar a vida
profissional e acadêmica destacando os fatos principais, as experiências de exercício
profissional e repercussões sobre vida e carreira. O texto deve abranger vivências significativas
da história do candidato, justificativa da escolha do curso de Mestrado Profissional em
Desenvolvimento e Gestão Social e as perspectivas futuras de atuação como gestor social
durante e após a conclusão do curso.
6.3.3 Avaliação da proposta de Anteprojeto da Dissertação
O anteprojeto deverá ser apresentado em português, contendo um máximo de 15 (quinze)
laudas escritas em fonte Times New Roman 12, em espaço 1,5. Deverá abordar uma situação
problemática do território da Península de Itapagipe para cuja solução a dissertação deverá
contribuir dentro das linhas de pesquisa do Programa do PDGS (Barema do Anteprojeto Anexo
III). Sendo apresentado com a seguinte estrutura:
1. Capa: nome do/a candidato/a e título do projeto;
2. Introdução: caracterização e delimitação do problema a ser investigado,
contexto, pergunta de investigação explicitando a relevância e originalidade
para o desenvolvimento territorial da Península de Itapagipe;
3. Objetivos: Utilizar verbos de ação: identificar / descrever / analisar / avaliar (a
depender do tipo de problema);
4. Referencial teórico: identificação das áreas de conhecimentos que serão
necessárias para o desenvolvimento da dissertação a serem acessadas durante
o curso;
5. Metodologia: possíveis abordagens metodológicas cujo estudo e utilização
poderão ser necessárias ao desenvolvimento do projeto;
6. Análise da viabilidade: justificativa da possibilidade de conclusão do projeto de
dissertação nos vinte e quatro meses de duração do curso;
7. Análise de impactos: caracterização dos impactos que o projeto poderá ter no
desenvolvimento do território da Península de Itapagipe, a partir das ações,
produtos tecnológicos, técnicos e acadêmicos realizados durante e após o
curso, destacando os públicos para os quais se destinam e formulando as
proposições para um projeto integrado de desenvolvimento presente e futuro;
8. Referências.
Para a avaliação do anteprojeto serão considerados:
●

Adequação entre os objetivos da proposta de Dissertação, o Projeto do Mestrado
Profissional do PDGS e as linhas de pesquisa do PDGS;

●

Viabilidade de realização das atividades propostas no anteprojeto, considerando a
possibilidade de prolongamento do período de distanciamento social e o prazo
previsto para realização do trabalho (24 meses);

●

Disponibilidade, por parte do PDGS, de orientação e supervisão das atividades
propostas no anteprojeto;

6.3.4 Dos recursos
Os eventuais recursos (Anexo VII) deverão ser enviados digitalizados (com a assinatura do
candidato) para o e-mail mgsocial@ufba.br
Os recursos serão julgados pela Comissão de Seleção e a sua decisão divulgada diretamente
ao candidato em até 48 horas após o recebimento do pedido de recurso.
6.3.5 Disposições sobre avaliação:
Ao Currículo do candidato e ao Memorial será atribuída uma nota entre 0 (zero) e 4
(quatro).Faz-se notar que uma média abaixo do valor de 2,0 (dois) acarreta reprovação
do(a)candidato(a) no processo seletivo (Barema Anexo V)
6.3.6 Da realização da Defesa do Anteprojeto
6.3.6.1 A defesa será realizada de forma remota entre os dias 29/11/2020 e 03/12/2020, em
horário compreendido no intervalo de 9h às 12h e de 14 às 18h, conforme cronograma
específico a ser divulgado no site www.labor.ufba.br/mestrado e a ser distribuído por e-mail;
6.3.6.2 Na defesa será conferido o domínio da área de atuação sobre a Gestão do
Desenvolvimento Territorial, por parte do(a) candidato(a), a articulação efetiva entre sua
experiência de vida, formação e atuação profissional e os propósitos de formação desejados
no curso de Mestrado.
6.3.6.3 A duração total da defesa será de até 30 minutos por candidato(a), podendo a banca
distribuir a duração de cada fase do modo mais adequado à proposta de pesquisa
apresentada, ou reduzir o tempo total da entrevista a depender do desempenho do(a)
candidato(a).
6.3.6.4 As bancas para as Entrevistas serão compostas por ao menos três (3) professores do
PDGS, especialistas em áreas afins às dos anteprojetos dos candidatos.
6.3.6.5 As Entrevistas serão gravadas.
6.3.6.7 A nota do anteprojeto será de 0 (zero) a 6 (seis), sendo excluído o(a) candidato(a) que
obtiver menos que 3 (três) (Barema Anexo IV)
6.3.7 Dos critérios de avaliação da entrevista
O desempenho dos(as) candidatos(as) durante a Entrevista será julgado baseando-se nos
seguintes critérios;
Para Defesa Oral do anteprojeto: a) Coerência da apresentação oral do projeto; b) Clareza do
problema e da contribuição da dissertação para o desenvolvimento territorial da Península de
Itapagipe através de impactos, produtos tecnológicos, técnicos e bibliográficos; c) Capacidade
de argumentação. (Barema Anexo IV)

6.4 Da Seleção dos(as) aprovados(as)
Os(As) candidatos(as) aprovados(os) serão selecionados(as) por ordem decrescente de
classificação até o preenchimento do número de vagas em conformidade com a reserva de
cotas definidas.
Caso ocorram desistências de candidatos(as) selecionados(as), poderão ser chamados(as) a
ocupar as vagas remanescentes outros(as) candidatos(as) aprovados(as), sendo respeitada a
reserva de vagas definidas.
6.5 Dos critérios de desempate:
Em caso de empate, os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem:
Primeiro critério de desempate: Maior nota final obtida;
Segundo critério de desempate: Maior nota final obtida com o Anteprojeto;
Terceiro critério de desempate: Maior nota final obtida pelo currículo do(a) candidato(a)
6.6. Da divulgação do Resultado Final
6.6.1 No dia 19 de dezembro de 2020 será divulgada a relação dos(as) aprovados(as) no
Processo Seletivo através do site do programa www.labor.ufba.br/mestrado;
6.6.2 O resultado do Processo será publicado em lista única, aprovados(as), com ordem
alfabética por Área, disponibilizada no site www.labor.ufba.br/mestrado;
6.7. Dos Recursos do Resultado Final
6.7.1 Os recursos para o Resultado Final deverão ser deverão ser digitalizados, assinados
pelos(as) candidato(as), e enviados para o e-mail mgsocial@ufba.br até as 18 horas do dia
seguinte após a divulgação do Resultado;
6.7.2 Os recursos serão julgados pela Comissão de Seleção e a sua decisão divulgada
diretamente ao(à) candidato(a) em até 48 horas após o recebimento do pedido de recurso.
6.8. Do Contato do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Gestão Social
O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Gestão Social da UFBA - PDGS estará à
disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida relativa ao processo seletivo ou a este
Edital. A secretaria do programa atenderá através do e-mail mgsocial@ufba.br
7. DISPOSIÇÕES FINAIS:
7.1 O candidato deverá participar da entrevista no horário agendado previamente, sendo de
sua inteira responsabilidade o acesso aos meios digitais e à internet para realização da
atividade;
7.2 O não acesso à entrevista no horário previsto implicará a eliminação do candidato;

7.3 O PDGS/UFBA não se responsabilizará por informações prestadas incorretamente pelos
candidatos ou pela falta de documentos exigidos;
7.4 O acompanhamento dos resultados é de responsabilidade do(a) candidato(a);
7.5 O candidato classificado em processo seletivo que não efetivar a sua matrícula perderá o
direito à vaga;
7.6 Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado do Programa.

Salvador, 19 de outubro de 2020.
Profa. Dra. Tânia Fischer
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Gestão
Social | Escola de Administração – UFBA
Prof. Dr. Ernani Coelho Neto
Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e
Gestão Social | Escola de Administração – UFBA

ANEXO II
Edital n° 01/2020 – Processo Seletivo do Mestrado em Desenvolvimento e Gestão
Social para 2021.1
FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO E OPÇÃO POR RESERVA DE VAGAS
CANDIDATO BRASILEIRO

Autodeclaração:
(é possível assinalar mais de uma
opção)

(
(
(
(
(
(
(
(

Inscrição

( ) Concorrerei à política de RESERVA DE VAGAS
( ) Concorrerei na modalidade de AMPLA
CONCORRÊNCIA

Ao optar por concorrer à
política de reserva de vagas,
concorrerei
à
modalidade
abaixo, declarando-me:
(Assinale apenas uma opção)

(
(
(
(
(

) Amarelo (segundo o IBGE)
) Branco (segundo o IBGE)
) Indígena (segundo o IBGE)
) Pardo (segundo o IBGE)
) Preto (segundo o IBGE)
) Quilombola
) Pessoa com Deficiência
) Pessoa Trans (Transexual, Travesti ou Transgênero)

) Negros (pretos e pardos)
) Indígena
) Quilombola
) Pessoa com Deficiência
) Pessoa Trans (Transexual, travesti, transgênero)

OBSERVAÇÕES:
Para candidato selecionado na modalidade de reserva de vagas para indígena é preciso que seja
apresentada cópia do registro administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou
declaração de pertencimento emitida pelo grupo indígena, reconhecido pela FUNAI, assinada
por liderança local;
Para candidato selecionado na modalidade de reserva de vagas para Quilombola é preciso que
seja apresentada declaração de pertencimento assinada por liderança local ou documento da
Fundação Palmares reconhecendo a comunidade como remanescente de quilombo; e
Para candidato selecionado na modalidade de reserva de vagas para Pessoas com Deficiência é
preciso que seja apresentado laudo médico, atestando a condição característica desta
modalidade e devidamente ratificado pelo Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades
Educativas Especiais (NAPE), ligado à Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil
(PROAE).
______________________________________
Local e data
________________________________________________
Assinatura do candidato

ANEXO III
Edital n° 01/2020 – Processo Seletivo do Mestrado em Desenvolvimento e Gestão Social para
2021.1
BAREMA DE AVALIAÇÃO DO ANTEPROJETO DE PESQUISA & DESENVOLVMENTO
Critérios de Avaliação do Projeto de P&D

Escala

1. Relevância da proposta para o desenvolvimento social do território em diferentes escalas, da
local à internacional (impactos, sociais, profissionais e acadêmicos)
2. Adequação às linhas de pesquisa do programa
3. Inserção social (potencial nível de transformação social a ser gerado pela pesquisa),
4. Formulação, adequação e clareza dos objetivos e da estratégia para enfrentar e resolver o
problema
5. Clareza, consistência, coerência e concisão da linguagem
Escala: 1 – Totalmente Insatisfatório (0,0); 2 – Insatisfatório (0,25); 3 – Razoavelmente
satisfatório (0,75); 4 – Satisfatório (1,5); 5 – Totalmente satisfatório (2,0)

ANEXO IV
Edital n° 01/2020 – Processo Seletivo do Mestrado em Desenvolvimento e Gestão Social para
2021.1
BAREMA DE ARGUIÇÃO DO ANTEPROJETO DE PESQUISA & DESENVOLVIMENTO
Critérios de Avaliação da Apresentação Oral do Projeto de P&D
Escala
1. Defesa do seu Anteprojeto (domínio do problema de pesquisa aplicada ,problemática,
áreas de conhecimento e metodologias a desenvolver , resultados e impactos esperado:
capacidade de argumentação; autonomia e uso adequado da linguagem)
2. Conhecimento da área/tema (capacidade de contextualizar o problema no campo do
Desenvolvimento e Gestão Social e no PDGS, justificando sua aplicabilidade
3. Inserção social (potencial de transformação social a ser gerado pelo projeto , ou seja, o
impacto dos resultados que podem ser alcançados;e destacando a relevância social )
4. Disponibilidade (disponibilidade de tempo para cumprir atividades e disciplinas do
curso durante prazo exigido pela CAPES de 24 meses)
5. Aderência ao Mestrado (Inserção em uma linha de pesquisa do PDGS)
Escala: 1 – Totalmente Insatisfatório (0,0); 2 – Insatisfatório (0,25); 3 – Razoavelmente
satisfatório (0,75); 4 – Satisfatório (1,5); 5 – Totalmente satisfatório (2,0)

ANEXO V
Edital n° 01/2020 – Processo Seletivo do Mestrado em Desenvolvimento e Gestão Social para
2021.1
BAREMA DE AVALIAÇÃO DO CURRICULO
Critérios de Avaliação
1 Atuação profissional e de pesquisa

Pontuação Peso
Máxima
19,5

3,9

1.1

Experiência profissional em função técnica(ano)

3,5

0,7

1.2

Experiência profissional em função gerencial (ano)

5,0

1,0

1.3

Experiência profissional em função de consultoria (ano)

2,0

0,4

1.4

Experiência em pesquisa - bolsa de iniciação científica e/ou tecnológica
(ano)
Experiência profissional em função docente no ensino desde o básico até
o superior (ano)
Experiência profissional em função docente de nível técnico ou médio
(ano)
Soma parcial da atuação profissional/pesquisa

3,5

0,7

3,5

0,7

2,0

0,4

4,6

2,0

1.5
1.6

2 Formação Acadêmica e Complementar
2.1

Cursos de pós-graduação de estrito ou lato sensu ( Especialização )

1,8

0,9

2.2

Cursos de extensão (curta duração) em áreas diversas (mais de 40h)

1,0

0,2

2.3

Língua Estrangeira comprovada (curso completo, certificado)

1,8

0,9

2,1

0,7

0,6

0,2

0,3

0,1

0,6

0,2

0,3

0,1

0,3

0,1

6,6

2,2

4.1.1 Produção de Tecnologias em formato de software com registro
4.2 Produtos Tecnológicos

0,6

0,2

4.2.1 Patentes relativas a produtos, materiais ou processos

0,6

0,2

Soma parcial da formação acadêmica e complementar
3 Produção Acadêmica (não cumulativa)
3.1 Indicadores de Produção Científica Acadêmica (Revistas e Livros)
Artigos publicados em periódicos científicos qualificado pelo QUALIS
3.1.1 CAPES
Artigos publicados em revistas de divulgação científica, tecnológica e
3.1.2 artística
3.1.3 Livros (autor ou coautor) com ISBN publicados
3.1.4 Capítulos em livros publicados com ISBN publicados
3.2 Comunicações em Reuniões Científicas Nacionais e Internacionais
(Não Cumulativa)
3.3.1 Trabalhos completos publicados em anais
Soma parcial produção acadêmica
4 Produção Técnica e Tecnológica
4.1 Produção de Tecnologias em formato de software

4.2.2 Marcas de Tecnologias Sociais
Desenvolvimento de Produto (Moeda social, Banco comunitário,
4.2.3 catálogos, Planta Piloto, projeto, protótipo, outro)
4.2.4 Cartas, mapas e similares)

0,3

0,1

0,6

0,2

0,3

0,1

4.3.1 Relatórios de Pesquisa e Técnicos Finais validados por órgão competente
Elaboração, implementação ou/e avaliação de Políticas, Planos,
Programas, Projetos e Ações de Desenvolvimento Territorial, Sócio
4.3.2 Ambiental e Organizacional (comprovada por órgão competente)
Coordenação de Políticas, Planos, Programas, Projetos e Ações de
Desenvolvimento Territorial, Sócio Ambiental e Organizacional
4.3.3 (comprovada por órgão competente)
Consultoria ou Assessoria em Políticas, Planos, Programas, Projetos e
Ações de Desenvolvimento Territorial, Sócio Ambiental e Organizacional
4.3.4 (comprovada por órgão competente)
Desenvolvimento de Técnica (Analítica, Instrumental, pedagógica,
4.3.5 processual, outra) validada por órgão competente
4.4 Produções Audiovisuais e Artísticas na Área
Produção por composição musical, artes plásticas, direção de peça e
4.4.1 audiovisual
4.4.2 Produção ou direção de vídeo (curta, média e longa metragem)
Exposição ou manifestação artística individual/coletiva, na área, em
4.4.3 espaços institucionais
4.5 Trabalhos Técnicos

0,6

0,2

0,3

0,1

0,6

0,2

0,3

0,1

0,3

0,1

0,3

0,1

0,3
0,3

0,1
0,1

Edição e/ou organização de livros ou de produção científica (anais e
4.5.1 periódicos)
4.5.2 Desenvolvimento de material didático e instrucional (com ISBN)

0,3

0,1

0,3

0,1

4.5.3 Atividades de Ensino (Curso de curta duração ou disciplina por semestre)
4.5.4 Coordenação de eventos científicos/profissionais em área afim

0,3

0,1

0,3

0,1

4.3 Processos e Técnicas (não cumulativo)

Soma parcial da produção técnica e tecnológica
TOTAL PONTOS APROVEITADOS
OBS: A nota final da avaliação do currículo será calculada a partir da ponderação da maior pontuação
auferida na etapa.

ANEXO VI
Edital n° 01/2020 – Processo Seletivo do Mestrado em Desenvolvimento e Gestão Social para
2021.1

MODELO DE PROJETO DE PESQUISA & DESENVOLVIMENTO

Projeto de Pesquisa & Desenvolvimento: durante o curso de Mestrado em
Desenvolvimento e Gestão Social, os mestrandos trabalharão na elaboração de uma
dissertação de mestrado, com características de dissertação-projeto, que será
apresentada e defendida ao final do curso, como parte dos requisitos para obtenção
do título de mestre. De acordo com a natureza profissionalizante e voltada para o
desenvolvimento e a gestão social deste curso, o trabalho da dissertação terá como
foco a proposição de tecnologias e técnicas que visem ao desenvolvimento social do
território, de maneira articulada ás reflexões sobre a prática e aos referenciais
teóricos. Ao apresentar a proposta de projeto, espera-se que o candidato demonstre
uma possibilidade concreta para a elaboração da dissertação-projeto, que contemple
proposição de ações para o desenvolvimento social do território, investigação e
reflexão, de acordo com os itens descritos abaixo. Ressalta-se que o fato de
apresentar este projeto não implica na impossibilidade de mudanças relacionadas ao
trabalho, ao longo do curso.
__________________________________________________________________
___
Parte I - Enquadrando o seu Anteprojeto de Pesquisa
O enquadramento final deve ser validado pela Comissão de Seleção e, se aprovado, pelo Colegiado
do Curso

__________________________________________________________________
___

1. Quanto ao tema de pesquisa (selecionar 1 alternativa )

(

) Criação, desenvolvimento e avaliação de modelos de formação e capacitação para o
desenvolvimento do território.Perfis de gestores sociais e trajetórias de vida e
carreiras.
Proposição de estratégias de desenvolvimento pessoal e profissional.

( ) Gestão integrada do desenvolvimento territorial, interorganizações e tecnologias sociais.
Políticas públicas, políticas sociais e gestão. Administração política, desenvolvimento e
territorialidades.

2. Quanto ao campo empírico da Pesquisa & Desenvolvimento (selecionar uma das alternativas):
(

) Organização na qual trabalha;

(

) Conjunto de organizações, incluindo aquela na qual trabalha;

(

) Organização ou conjunto de organizações, sem relação direta com o seu trabalho.

3. Quanto à experiência da Residência Social (selecionar uma das alternativas):
Tipologia da provável Organização Visada
(

) Organização Não Governamental

(

) Organização Governamental

(

) Interorganização

(
) Campos de Prática de Projetos de
Desenvolvimento e Gestão Social
(

) Instituto de Pesquisa

(

) Outro:

Região da provável organização
acolhedora:
(

) América do Sul

(

) América Central

(

) América do Norte.

(

) África

(

) Europa

(

) Ásia.

Brasil (. )

_____________________________________________________________________
Modelo de Projeto de Pesquisa & Desenvolvimento
(Instruções de formato: fonte arial, tamanho 11, espaçamento simples)
__________________________________________________________________
___

1. Título Provisório (explicar o conteúdo requerido)

2. Apresentação argumentada da problemática de Pesquisa & Desenvolvimento
(contexto, situação problema, tema. Máximo 15 linhas)

3. Objetivos: geral e específicos (explicar o conteúdo requerido. Máximo 10 linhas)

4. Estratégia para enfrentar e resolver o problema de pesquisa (explicar o conteúdo
requerido em termos de aspectos metodológicos. Máximo 15 linhas)

5. Expectativas de Resultados e Impactos Esperados (resultados, principais desafios,
impactos esperados. Máximo 10 linhas)

6. Experiência vivenciada em relação a problemática (aprendizagem, passos de pesquisa
eventualmente já vivenciados, experiência profissional na área. Máximo 10 linhas)

ANEXO VII
Edital n° 01/2020 – Processo Seletivo do Mestrado em Desenvolvimento e Gestão Social para
2021.1
FORMULÁRIO DE RECURSO
Preencher e entregar à Secretaria do PDGS-UFBA no prazo estabelecido em
edital.
ETAPA: ( ) Inscrição ( ) Português e Redação
Projeto ( ) Resultado Final

(

) Currículo

Justificativa do Candidato

Nome do Candidato:
CPF:
Data:
Assinatura:
Obs.: Recursos sem identificação e assinatura não serão aceitos.

(

) Arguição do

ANEXO VIII
Edital n° 01/2020 – Processo Seletivo do Mestrado em Desenvolvimento e Gestão Social para
2021.1
TERMO DE CONCORDÂNCIA COM O EDITAL

EU,

___________________________________________________________________________,

CPF número ____________________, candidato a mestrando(a) do Programa de Pós-Graduação
em Desenvolvimento e Gestão Social, da Universidade Federal da Bahia, DECLARO, para todos e
devidos fins, que:
1. Estou de acordo com todas as normas do processo seletivo Edital 01/2020;
2. Atesto a veracidade de todas as informações prestadas para concorrer a uma vaga;
3. Estou ciente de que são condições para admissão ao Programa de Pós-Graduação:
a) Apresentar todos os documentos solicitados para a inscrição;
b) Ter concluído um curso de Graduação;
c) O não comparecimento em quaisquer das etapas do Processo de Seleção
implicará na eliminação do candidato;
d) O financiamento da viagem e despesas para a realização da Residência Social
(atividade obrigatória do Mestrado em Desenvolvimento e Gestão Social) é de
total responsabilidade do estudante;
4. Estou ciente de que as aulas serão realizadas presencialmente durante UMA
SEMANA por mês.
5. Estou ciente de que é facultado ao PDGS/UFBA o não preenchimento de todas as
vagas ofertadas;
6. É do meu conhecimento que a Coordenação do Programa de Pós-Graduação não
garante bolsas de estudos para os(as) candidatos(as) selecionados(as).
Salvador, _______ de _______________ de 2020
__________________________________________
Candidato(a)

ANEXO IX
Orientadores Credenciados no Mestrado em Desenvolvimento e Gestão Social –
UFBA
PERMANENTES
LATTES
PROFESSOR(A)
ANA CRISTINA MUNIZ DECIA
http://lattes.cnpq.br/5868054396613222
ANDRÉ LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS
http://lattes.cnpq.br/8034829914313982
CLAUDIANI WAIANDT
http://lattes.cnpq.br/1981118374780336
EDUARDO PAES BARRETO DAVEL
http://lattes.cnpq.br/6818628123587050
http://lattes.cnpq.br/4133662768939036
EDGILSON TAVARES DE ARAÚJO
ELIZABETH MATOS RIBEIRO
http://lattes.cnpq.br/8446377792278288
ERNANI COELHO NETO
http://lattes.cnpq.br/5884399152649595
FÁBIO ALMEIDA FERREIRA
http://lattes.cnpq.br/0767810129524053
FRANCISCO RANIERE MOREIRA DA SILVA
http://lattes.cnpq.br/2730899546469789
GENAUTO CARVALHO DE FRANÇA FILHO
http://lattes.cnpq.br/0335411227053862
GRACE KELLY MARQUES RODRIGUES
http://lattes.cnpq.br/4467624554125867
GUILHERME MARBACK NETO
http://lattes.cnpq.br/2118109604742209
JAIR SAMPAIO SOARES JUNIOR
http://lattes.cnpq.br/7230624403570052
JEOVA TORRES SILVA JUNIOR
http://lattes.cnpq.br/8240104026100491
JOSÉ MARCELO DANTAS DOS REIS
http://lattes.cnpq.br/8361489389727090
MARIA CAROLINA SANTOS DE SOUZA
http://lattes.cnpq.br/0623378474341321
MARIA ELISABETE PEREIRA DOS SANTOS
http://lattes.cnpq.br/0544260389945180
http://lattes.cnpq.br/2530240921054243
RENATA ALVAREZ ROSSI
RODRIGO LADEIRA
http://lattes.cnpq.br/2458185696007117
ROSANA DE FREITAS BOULLOSA
http://lattes.cnpq.br/7040703876962133
TÂNIA MARIA DIEDERICHS FISCHER
http://lattes.cnpq.br/9497816962454189
TÂNIA MOURA BENEVIDES
http://lattes.cnpq.br/2494548196605610
Professores Pesquisadores Credenciados no CIAGS em Processo de Credenciamento
no PDGS são potenciais Orientadores Credenciados no Mestrado em
Desenvolvimento e Gestão Social – UFBA

