
 

 

EDITAL NEA N° 02/2021  

SELEÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS (GRATUIDADE) - CURSO DE EXTENSÃO:  

 

“DIALOGANDO COM TILLY, FURTADO E MYRDAL: Tessituras sobre 

desigualdades duradouras, políticas públicas de desenvolvimento e as 

desigualdades raciais no Brasil”  

 

 

1. INSCRIÇÃO  

 

As inscrições deverão ser realizadas através do link https://bit.ly/InscricaoTillyFurtadoeMyrdal.    

 

 

2. BOLSA (GRATUIDADE) 

 

O Núcleo de Extensão em Administração – NEA torna público que estará recebendo no período 

de 18 a 22 de novembro de 2021 a documentação dos candidatos ao processo de seleção de 

alunos bolsistas para o Curso de Extensão “Dialogando com Tilly, Furtado e Myrdal”. Poderão 

se inscrever no processo seletivo candidatos que atendam aos requisitos apresentados neste 

edital. 

 

As inscrições para bolsa de 100% deverão ser realizadas no período de 18 a 22 de novembro 

de 2021 através do link https://bit.ly/InscricaoTillyFurtadoeMyrdal. Após a inscrição, a 

documentação deve ser enviada para o e-mail nea@ufba.br até às 23h59 do último dia de 

inscrição, contendo no campo Assunto do e-mail: “SELEÇÃO DE BOLSAS - GRATUIDADE”. 

 

 

3. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E QUANTIDADE DE VAGAS (BOLSAS 100%)  

 

Servidores técnico-administrativos, docentes e discentes (estudantes regularmente 

matriculados nos diversos cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu) da UFBA: 

correspondendo a 10% do total de vagas do curso, conforme Resolução 06/2013 do CONSUNI: 

10 vagas 

 

Demanda Social*: 02 vagas  

 

* Fica caracterizado como Demanda Social, candidatos com vulnerabilidade socioeconômica 

comprovada (hipossuficiência) que tenham renda familiar igual ou menor que 1,5 salário mínimo 

ou com cadastro ativo no CadÚnico. 

 

Total: 12 vagas 
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4. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

 

Os candidatos à bolsa de 100% deverão preparar e enviar por e-mail (nea@ufba.br) os 

seguintes documentos, de acordo com enquadramento no perfil de público-alvo definido por 

este Edital.  

 

I - Servidores técnico-administrativos, docentes e discentes (estudantes regularmente 

matriculados nos diversos cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu) da UFBA: 

● Cópia do documento válido de identidade  

● Cópia do comprovante de matrícula no semestre 2021.2, se discente. 

● Cópia do comprovante de vínculo com a UFBA, se servidor técnico-

administrativo ou docente.  

● Carta de intenção de participação no curso, contendo apresentação pessoal, o 

porquê deseja realizar o curso e o objetivo com a realização do curso. 

 

II - Candidatos(as) em situação de vulnerabilidade socioeconômica: 

• Cópia do documento válido de identidade  

• Carta de intenção de participação no curso, contendo apresentação pessoal, o 

porquê deseja realizar o curso e o objetivo com a realização do curso. 

• Consulta Cidadão – Cadastro Único (CadÚnico) dentro da validade ou 

autodeclaração indicando situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

 

 

5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  

 

As inscrições realizadas no prazo previsto neste edital serão analisadas pelo NEA que, após 

avaliação da documentação apresentada, homologará as inscrições que estiverem de acordo 

com este edital, não sendo admitida a posterior inclusão de documentos ou a inscrição de 

candidatos fora do prazo aqui estabelecido. A relação de candidatos(as) inscritos(as) será 

divulgada no site da Escola de Administração (www.ea.ufba.br). 

 

As inscrições para bolsas que não forem acompanhadas da entrega da documentação 

comprobatória, serão consideradas inscrições condicionadas ao pagamento do curso. 

 

 

6. PROCESSO SELETIVO E SELEÇÃO  

 

O processo seletivo será realizado no período de 17 a 26 de novembro de 2021, de acordo 

com o seguinte cronograma:  

 Divulgação do Edital: 17 de novembro de 2021 

 Inscrições: 18 a 22 de novembro de 2021 

 Homologação das inscrições: 23 de novembro de 2021 

 Seleção: 23 e 24 de novembro de 2021 

 Resultado Preliminar: 24 de novembro 2021 
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 Prazo para recursos: 25 de novembro de 2021 

 Divulgação do Resultado Final: 26 de novembro de 2021 

 

A seleção dos candidatos se dará através de análise da carta de intenções de cada candidato 

a ser realizada por uma comissão interna.  

 

 

7. RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Após a divulgação do Resultado Preliminar, no dia 24/11/2021, iniciará o prazo para recursos 

tendo seu fim às 23h59 do dia 25/11/2021. Os recursos deverão ser enviados para o e-mail 

nea@ufba.br com o Assunto: “RECURSO”. Recursos enviados fora do prazo pré-estabelecido 

não serão aceitos. 

 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DOS BOLSISTAS 

  

● Cumprir o regulamento interno do NEA e da EAUFBA devendo agir com respeito para 

com os professores, funcionários e colegas; 

● Comunicar a desistência do Curso em qualquer período; 

● Cumprir 75% da carga horária do curso.  

 

A não observância de uma ou mais destas obrigações, poderá acarretar na perda da bolsa pelo 

aluno e/ou no impedimento de inscrição em qualquer outro curso promovido pelo NEA, durante 

o prazo de 06 (seis) meses. 

 

 

9. POLÍTICA DE DESCONTOS 

 

Além deste Edital de gratuidade, o curso, que tem um investimento de R$ 340,00, oferece 

pagamento em duas parcelas e desconto de 50% em seu valor para grupos específicos, a 

saber:  

 

a) Participantes efetivos de Grupos de Pesquisa e ou Profissionais do Campo de Públicas, 

Desenvolvimento ou Políticas de Promoção da Igualdade Racial;  

b) Participantes efetivos de Organizações do Movimento Negro e de Entidades Acadêmicas 

Estudantis; 

c) Integrante de Comunidades de Religiões de Matrizes Africanas e de Povos Tradicionais. 

 

Para ter acesso ao desconto de 50% no valor do curso, indique no formulário de inscrição a 

qual grupo, organização, entidade e/ou comunidade faz parte.  

 

 

 

 



 

 

10. DO CURSO 

 

Curso de Extensão “DIALOGANDO COM TILLY, FURTADO E MYRDAL: Tessituras sobre 

desigualdades duradouras, políticas públicas de desenvolvimento e as desigualdades 

raciais no Brasil” oferecido pelo Prof. Dr. Elias Sampaio 

(http://lattes.cnpq.br/3773399314678068), Núcleo de Pós-Graduação em Administração da 

Universidade Federal da Bahia e o Núcleo de Extensão em Administração da Escola de 

Administração da UFBA.  

 

O objetivo do curso é apresentar e discutir a abordagem desenvolvida pelo Sociólogo norte 

americano Charles Tilly sobre a noção de desigualdades duradouras, a partir da sua obra 

DURABLE INEQUALITY (1999).  

 

Durante o Curso pretende-se estabelecer um diálogo entre as suas problematizações e 

conclusões sobre o tema, e a contribuição de Celso Furtado a respeito da correlação entre o 

subdesenvolvimento brasileiro e o chamado "o problema da mão de obra" após o fim regime 

escravista, registrado no seu clássico FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL (1959).  

 

Nesta mesma linha dialógica, também agregaremos a essa tessitura os aportes conceituais e 

teóricos do Estudo do Caso dos Estados Unidos, feito por Gunnar Myrdal entre 1937 e 1942 e 

consolidado no seu Livro seminal AN AMERICAN DILEMA: The Negro Problem and the modern 

democracy (1944) o desenvolvimento econômico em seus aspectos teóricos e em sua 

concretude na realidade brasileira, tendo como eixo do debate a questão das desigualdades 

raciais.  

 

Para mais informações sobre o curso, acesse o projeto completo: 

https://bit.ly/ProjetoTillyFurtadoeMyrdal.   

 

 

11. CRONOGRAMA  

 

EVENTO DATA OBSERVAÇÕES 

Divulgação do Edital 17/11/2021 Ver em www.ea.ufba.br 

Período de Inscrições De 18 a 23h59 de 
22/11/2021 

Inscrições exclusivamente 
pelo e-mail nea@ufba.br 

Divulgação das inscrições 
homologadas 

23/11/2021 Ver em www.ea.ufba.br 

Seleção 23 e 24/11/2021 Seleção a ser realizada por 
comissão interna 

Divulgação do Resultado 
Preliminar 

24/11/2021 Ver em www.ea.ufba.br 
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Prazo para recursos Até às 23h59 de 25/11/2021 Recursos exclusivamente 
pelo e-mail nea@ufba.br 

Divulgação do Resultado 
Final 

26/11/2021 Ver em www.ea.ufba.br 

 

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

O NEA não se responsabilizará por informações prestadas incorretamente pelos candidatos 

ou pela falta de documentos exigidos.  

 

Será desclassificado, e automaticamente excluído do processo seletivo, o candidato que:  

● Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da 

seleção;  

● Não apresentar qualquer documentação requerida nos prazos e condições estipuladas 

neste edital;  

● O acompanhamento dos resultados é de responsabilidade do candidato;  

● As decisões da Comissão de Seleção do NEA/UFBA são soberanas, não cabendo aos 

candidatos recursos encaminhados a outros órgãos ou instâncias.  

● O candidato portador de necessidades especiais deverá entrar em contato com a 

Secretaria do NEA/UFBA em tempo hábil para as providências cabíveis à indispensável 

adaptação;  

● A inscrição do candidato implica em aceitação total e incondicional das disposições, 

normas e instruções contidas neste edital e nos comunicados já emitidos ou que vierem 

a ser tornados públicos;  

● Os casos omissos ou situações não previstas neste edital serão arbitrados pelo NEA.  

 

 

Salvador, 17 de novembro de 2021 

 

 

Prof. Dr. João Martins Tude 

Diretor da Escola de Administração - UFBA 

 

 

Prof. Dr. Genauto Carvalho de França Filho 

Coordenador do Projeto 

Escola de Administração - UFBA 

 

  

Prof. Dr. Sílvio Vanderlei Araújo Sousa 

Coordenador do NEA 

Escola de Administração - UFBA 


