
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 
Autorizada pelo Decreto Federal Nº 77.496 de 27/04/1976 

Reconhecida pela Portaria Ministerial Nº 874/86 de 19/12/1986 

Recredenciada pelo Decreto Estadual Nº 9.271 de 14/12/2004 

Recredenciada pelo Decreto nº 17.228 de 25/11/2016 

 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
 

 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA A SELEÇÃO DE CANDIDATOS/AS 

AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (PPGE) – MESTRADO 

ACADÊMICO 

 

SELEÇÃO TURMA 2021 

 

A Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS) faz saber que as inscrições para a Seleção do Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGE) - Mestrado Acadêmico, estarão abertas, do dia 29 de outubro até às 23:59 horas do dia 

19 de novembro de 2020, aos/às portadores/as de diploma de graduação na área de Educação e 

áreas afins, conforme as condições estabelecidas neste edital. 

 

 

1 -INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. Duração do curso: 24 (vinte e quatro) meses; Créditos: 36 (trinta e seis) 

1.2. Regime: Aulas presenciais de segunda a sexta-feira, em turnos matutino e vespertino. 

Obs.: De acordo com o Decreto de número 19.586 de 27 de março de 2020 do Governo do 

Estado, que ratifica a declaração de Emergência Sanitária em todo o Estado, as aulas presenciais 

nas Universidades Estaduais da Bahia estão suspensas até segunda ordem, em função da 

pandemia COVID-19. Portanto o regime de aulas no semestre letivo de ingresso da Turma 2021 

poderá sofrer alterações, e sua oferta ser parcialmente ou integralmente ofertada na 

modalidade remota. 

1.3. O Programa oferecerá 39 vagas a portadores/as de diploma de curso superior de duração 

plena, outorgado por instituição de ensino superior (IES) e reconhecido pelo Conselho Nacional 

de Educação (CNE). Três dessas vagas (10% do total) serão destinadas a candidatos/as do corpo 

docente e técnico administrativo da UEFS, de acordo com o artigo 18 da Resolução CONSEPE 

063/2013. As vagas serão distribuídas pelas linhas de pesquisa que compõem o Programa, cuja 



descrição encontra-se no item 4 do presente edital. 

1.4. Todos/as os/as candidatos/as serão submetidos/as a processo seletivo único; 

1.5. O preenchimento do total de vagas oferecidas no edital dependerá da existência de 

candidatos/as aprovados/as em número suficiente para tanto; 

1.6. Bolsa: O Programa dispõe de um número limitado de bolsas de estudo (CAPES e FAPESB), 

as quais serão concedidas, conforme disponibilidade, aos/às candidatos/as que preencherem os 

requisitos institucionais. A seleção de bolsista é realizada por Edital específico, sob a 

coordenação da Comissão de Bolsas, após a publicação dos resultados da seleção, de que trata o 

presente Edital. A aprovação no processo seletivo para Turma 2021 não garante a concessão 

de bolsas de estudos aos/às aprovados/as. 

 

2 - INSCRIÇÃO 

Os/As candidatos/as deverão realizar a sua inscrição no período de 29 de outubro até às 23:59 

horas do dia 19 de novembro de 2020, exclusivamente em via eletrônica, na página da 

Coordenação de Seleção e Admissão (CSA) da UEFS 

(http://csa.uefs.br/index.php/mestradoppge211) em três etapas: a) preenchimento do 

requerimento de inscrição, após cadastrar login e senha no sistema; b) pagamento da taxa de 

inscrição no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), mediante boleto bancário, gerado pelo 

sistema (não será aceito comprovante de agendamento ou em data posterior ao período de 

inscrição estabelecido neste Edital); c) envio dos documentos solicitados abaixo, todos em 

formato PDF.  

Não serão aceitas inscrições sem a totalidade dos documentos e demais arquivos solicitados, ou se 

esses estiverem ilegíveis, bem como não serão aceitas inscrições enviadas fora do período 

estabelecido acima. Nesses casos, as inscrições serão indeferidas. 

 

  2.1. Documentação exigida para inscrição: 

  2.1.1 Cópia em arquivo PDF dos originais dos seguintes documentos: 

a)  Diploma, Certificado ou Atestado de Conclusão do Curso expedido por instituição 

devidamente credenciada, conforme as normas vigentes; 

OBS.: Candidatos/as concluintes de cursos de graduação poderão se inscrever, desde que 

apresentem atestado de conclusão da instituição de ensino superior. O/a estudante nesta 

condição que não apresentar o diploma ou certificado de conclusão de curso até a data da 

matrícula perderá a vaga, automaticamente. 

Os/as candidatos/as que realizaram a graduação no exterior, obrigatoriamente, apresentarão o 

Diploma de graduação devidamente convalidado no Brasil. 

b) Documento de Identidade; 

c) CPF; 

d) Título de Eleitor; 

e) Quitação de serviço militar para candidatos do sexo masculino até 45 anos. 

 

http://csa.uefs.br/


 2.1.2. Currículos Lattes atualizado;  

  2.1.3 Projeto de pesquisa; 

   

2.2. Homologação das inscrições: 

Os processos de inscrição serão analisados e homologados pela Comissão de Seleção. Somente 

os/as candidatos/as com inscrição homologada poderão se submeter às etapas do processo 

seletivo. Não serão homologadas inscrições com qualquer pendência na documentação. 

A veracidade das informações apresentadas é de inteira responsabilidade do/a candidato/a. Caso 

ocorra necessidade, a comissão de seleção poderá solicitar documentos comprobatórios. 

 

3- PROCESSO SELETIVO: ETAPAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE 

CANDIDATOS/AS 

 

 3.1. Etapas de avaliação e critérios 

O processo seletivo será realizado em duas etapas eliminatórias e em cada uma delas a nota 

mínima para aprovação é 7,0 (sete). O resultado será uma média aritmética das duas etapas. O 

processo será constituído na ordem descrita a seguir: 

a) Etapa I: Projeto de Pesquisa  

Projeto de pesquisa, formatado conforme as orientações constantes no Anexo I deste 

Edital, onde o/a candidato/a deverá demonstrar a capacidade de apresentar com clareza um 

problema de pesquisa que, obrigatoriamente, apresente aderência a uma das linhas de 

pesquisa do Programa e afinidade com as temáticas de pesquisa dos/as dois/duas 

orientadores/as indicados/as. O projeto de pesquisa será avaliado pelos/as orientadores/as 

indicado/as pelo/a candidato/a, conforme o Barema I constante do Anexo II deste Edital. 

Esta etapa é eliminatória e sua aprovação está condicionada à obtenção de, no mínimo, a 

nota 7,0 (sete). 

b) Etapa II: Entrevista  

Entrevista, na qual o/a candidato/a será arguido/a por uma banca sobre o seu projeto de 

pesquisa, as suas motivações, a sua trajetória acadêmica com base no currículo Lattes e as 

suas condições de dedicação ao Mestrado em Educação, utilizando-se da ferramenta Google 

Meet (ou similar). A banca será composta por três professores/as do Programa, da mesma 

linha na qual o/a candidato/a está inscrito/a, priorizando a participação dos/as 

orientadores/as indicados/as. A entrevista será pontuada conforme Barema II, constante no 

anexo II deste Edital. É de inteira responsabilidade do/a candidato/a prover os dispositivos 

necessários para a realização da entrevista virtual em dia e horário divulgados com 48 horas 

de antecedência pela Comissão de Seleção. 

Esta etapa é eliminatória e sua aprovação está condicionada à obtenção de, no mínimo, nota 

7,0 (sete). 

3.2. A nota final será calculada pela média aritmética da soma das notas obtidas em cada 

uma das etapas. A nota mínima para a aprovação no processo seletivo será 7,0 (sete). O/A 

candidato/a poderá ser aprovado, mas não selecionado; 



3.3. Em caso de empate, será adotado o critério de desempenho do/a candidato/a nas etapas 

de avaliação, na seguinte ordem: nota no Projeto de Pesquisa e nota na entrevista; 

3.4. A classificação final dos/as candidatos/as aprovados/as se dará por ordem decrescente, 

respeitando-se o número de vagas oferecidas. Candidatos/as aprovados/as além do número 

de vagas ficarão na suplência de vagas remanescentes; 

3.5. É condição para aprovação do/a candidato/a a aderência do projeto à linha indicada no 

ato da inscrição; 

3.6  O colegiado do PPGE/UEFS se reserva ao direito de não preencher todas as vagas 

ofertadas, caso não haja candidatos/as aptos/as após o processo seletivo e/ou 

disponibilidade de orientação por parte do corpo docente do Programa. Os temas de 

pesquisa de interesse dos/as docentes devem ser buscados em seus currículos, na 

Plataforma Lattes; 

3.7. Pessoas com necessidades educacionais especiais, devidamente comprovadas, e que 

requeiram o uso de condições especiais, deverão assinalar no requerimento de inscrição; 

3.8. A prova de Língua Estrangeira será realizada APENAS para aqueles/as que forem 

efetivamente aprovados/a e matriculados/as no Curso, ao longo do ano de 2021, em data a 

ser definida posteriormente e informada pela Coordenação do PPGE, assim que as 

condições sanitárias permitirem. Só poderão realizar a prova de língua estrangeira os/as 

candidatos/as que estejam matriculados/as e cursando o Mestrado em Educação. A prova de 

Língua Estrangeira terá por objetivo avaliar a proficiência instrumental em uma Língua 

Estrangeira (Inglês ou Espanhol). O/a aluno/a que não for considerado aprovado/a na prova 

de proficiência em língua estrangeira aplicada pelo Programa de Pós-Graduação em 

Educação, em até 1(um) ano após sua matrícula, com nota mínima de 6,0 pontos, será 

DESLIGADO/A do Programa de Pós-Graduação em Educação. O desligamento, no caso de 

aluno/a bolsista, implicará em perda da bolsa de estudos, bem como a devolução dos 

valores recebidos durante a vigência da bolsa, conforme ditam as normas das agências 

financiadoras. 

 

4.Linhas de Pesquisa e Corpo Docente 

 

LINHA 1 - Políticas educacionais, movimentos sociais e processos de educação: 

Essa linha aborda as dinâmicas sociais e políticas na interface com o campo da educação, mais 

especificamente, os estudos voltados para as trajetórias da organização dos sistemas de educação; as 

políticas e programas educacionais; assim como estudos que analisam a gestão, os problemas 

sociais e suas repercussões nos processos de educação das crianças, jovens e adultos em diferentes 

territórios e contextos sociais (escolas, movimentos sociais, organizações sócio-comunitárias e 

demais instituições educacionais). 

Número de vagas: 12 

Professores/as: Amali de Angelis Mussi; Antonia Almeida Silva; Carlos César Barros; Eduardo 

Oliveira Miranda; Fabio Dantas de Sousa Silva; Ludmila Oliveira Holanda Cavalcante; Maria de 

Lourdes Haywanon Santos Araújo, Solange Mary Moreira Santos e Welington Araújo Silva. 

 

LINHA 2 - Currículo, formação e práticas pedagógicas: 



Esta linha aborda a relação entre currículo, formação e prática docente, em diferentes dimensões e 

espaços educativos; níveis e modalidades de escolarização; incluindo a pedagogia universitária, 

questões relacionadas à aprendizagem, às estratégias de ensino e avaliação da aprendizagem e aos 

saberes docentes. 

Número de vagas: 14 

Professores/as: Ana Virgínia de Almeida Luna; David Moises Barreto dos Santos; Evódio 

Maurício Ramos; Fabíola Silva de Oliveira Vilas Boas; Fabricio Oliveira da Silva, Flávia Cristina 

de Macedo Santana; Jaqueline Grillo; Marinalva Lopes Ribeiro; Rita de Cássia Breda Mascarenhas; 

Úrsula Anecleto 

 

LINHA 3 - Culturas, diversidade e linguagens: 

Esta linha aborda os processos culturais de construção de saberes e práticas sociais, envolvendo 

sujeitos e coletivos humanos em sua diversidade/diferença e complexidade, enfatizando os 

seguintes fenômenos: práticas escolares e não escolares, expressões artístico-culturais, processos de 

socialização na infância e juventude, diferenças de gênero e étnico-raciais, dentre outros. 

Número de vagas: 13 

Professores/as: Alessandra Alexandre Freixo; Antonio Almeida da Silva; Eduardo Oliveira 

Miranda; Elenise Cristina Pires de Andrade; Glaucia Maria Costa Trinchão; Ivan Faria; Marco 

Antônio Leandro Barzano; Mirela Figueiredo Santos Iriart; Solange Lucas Ribeiro. 

 

OBS: No caso de um/a professor/a integrar mais de uma linha de pesquisa, o/a candidato/a deve 

permanecer atento/a à vinculação de seu projeto a apenas uma linha. 

 

5. Cronograma do Processo Seletivo 

 5.1. Inscrição de 29 de outubro até às 23:59 horas do dia 19 de novembro de 2020.  

Preenchimento do Requerimento de Inscrições disponível na página da Coordenação de 

Seleção e Admissão (CSA) da UEFS – (http://csa.uefs.br/index.php/mestradoppge211), 

pagamento da taxa de inscrição e entrega da documentação especificada no item 2.1 deste 

Edital,  em formato PDF, incluindo projeto de pesquisa e currículo Lattes.  

5.2. Divulgação da homologação das Inscrições até às 18 horas do dia 23 de novembro 

de 2020. 

Será divulgada a lista de inscrições homologadas e não homologadas na página do 

Programa (http://www.ppge.uefs.br) e da CSA da UEFS: 

(http://csa.uefs.br/index.php/mestradoppge211). 

5.3. Etapa 1: Avaliação dos Projetos do dia 23 de novembro a 11 de dezembro de 2020. 

5.4. Divulgação do resultado preliminar da Etapa I até às 12 horas do dia 14 de 

dezembro de 2020. 

Será divulgada a lista de aprovados da Etapa I na página do programa 

(http://www.ppge.uefs.br) e da CSA da UEFS: 

(http://csa.uefs.br/index.php/mestradoppge211). 

http://csa.uefs.br/
http://www.ppge.uefs.br/
http://csa.uefs.br/
http://www.ppge.uefs.br/
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5.4.1 Recurso ao resultado da Etapa I: o/a candidato/a terá até 48 horas após a 

divulgação do resultado para entrar com pedido de recurso, preenchendo formulário 

eletrônico específico na página da Coordenação de Seleção e Admissão (CSA) da UEFS – 

(http://csa.uefs.br/index.php/mestradoppge211) 

5.4.2 Resultado do recurso: A comissão de seleção terá até 48 horas para responder ao 

recurso para o email de cada candidato/a. 

5.5.  Divulgação do resultado final da Etapa I do processo Seletivo até às 18 horas do dia 

18 de dezembro de 2020. 

Será divulgada a lista de aprovados/as na Etapa I na página do programa 

(http://www.ppge.uefs.br) e da CSA da UEFS: 

(http://csa.uefs.br/index.php/mestradoppge211) 

5.6. Etapa II: Entrevista no período de 08 a 22 de fevereiro de 2021.  

O/A candidato/a aprovado/a na Etapa I do processo seletivo será avisado com 48 horas de 

antecedência sobre data e horário de realização da entrevista, quando será encaminhado o 

link de acesso à sala virtual. 

5.7. Divulgação do Resultado Preliminar da Etapa II no dia 24 de fevereiro de 2021, até 

às 18 horas.  

Será divulgada a lista de aprovados/as nesta etapa na página do programa 

(http://www.ppge.uefs.br) e da CSA da UEFS: 

(http://csa.uefs.br/index.php/mestradoppge211) 

5.7.1 Recurso ao Resultado Preliminar da Etapa II: o/a candidato/a terá até 48 horas 

após a divulgação do resultado para entrar com pedido de recurso, preenchendo formulário 

eletrônico específico na página da Coordenação de Seleção e Admissão (CSA) da  UEFS 

(http://csa.uefs.br/index.php/mestradoppge211) 

5.7.2 Resultado do recurso: A comissão de seleção terá até 48 horas para responder ao 

recurso por email para cada candidato/a.  

5.8. Divulgação do resultado final preliminar no dia 01 de março de 2021 até às 18 horas. 

Será divulgada a lista de aprovados na página do programa (http://www.ppge.uefs.br) e da 

CSA da UEFS: (http://csa.uefs.br/index.php/mestradoppge211) 

5.8.1 Recurso ao Resultado Preliminar do resultado final: o/a candidato/a terá até 48 

horas após a divulgação do resultado para entrar com pedido de recurso, preenchendo 

formulário eletrônico específico na página da Coordenação de Seleção e Admissão (CSA) 

da  UEFS (http://csa.uefs.br/index.php/mestradoppge211) 

5.7.2 Resultado do recurso: A comissão de seleção terá até 48 horas para responder ao 

recurso por email para cada candidato/a.  

5.9.  Divulgação do resultado Final do Processo Seletivo até às 18 horas do dia 05 de 

março de 2021. 

Será divulgada a lista de aprovados/as na Etapa I na página do programa 

(http://www.ppge.uefs.br) e da CSA da UEFS: 

(http://csa.uefs.br/index.php/mestradoppge211) 
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6. MATRÍCULA 

Os/as candidatos/as selecionados/as serão informados/as posteriormente sobre os procedimentos e 

data de realização da matrícula em 2021. Na data a ser marcada, deverão apresentar cópia da 

documentação autenticada ou acompanhada dos originais para conferência, conforme lista 

abaixo: 

- 1) Foto; 

- 2) Certidão de Nascimento ou Casamento; 

- 3) RG ou Carteira Profissional; 

- 4) CPF 

- 5) Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Superior; 

- 6) Histórico do curso de graduação  

- 7) Certidão de Quitação Eleitoral (disponibilizada no site do TRE); 

- 9) Certificado de reservista ou comprovante de quitação com o serviço militar (sexo masculino 

até 45 anos); 

- 10) Ficha cadastral (a ser disponibilizada pela secretaria do Mestrado no período da matrícula). 

 

OBS.: Não serão aceitos documentos rasurados, com divergência de datas, de dados ou com 

qualquer outra divergência e/ou estado que comprometa sua legibilidade. Perderá o direito à vaga 

aquele/a que não apresentar a documentação completa e correta até a data definida para matrícula. 

Para os/as selecionados/as que, no ato da matrícula, apresentarem Certificado de Conclusão de 

Curso, informamos que este documento tem validade de 1 (um) ano a partir da data de sua 

expedição, devendo o/a discente, neste prazo, apresentar o diploma de curso reconhecido pelo 

Ministério da Educação (MEC). 

 

 7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa de inscrição para terceiros ou para 

outras Seleções;  

7.2. A inscrição somente estará efetivada após a compensação bancária do pagamento 

efetuado pelo/a candidato/a;  

7.3. Perderão a vaga os/as candidatos/as que não efetivarem a matrícula no prazo indicado. 

Neste caso, serão convocados/as os/as candidatos/as aprovados/as e não classificados/as, 

obedecendo-se a compatibilidade entre o pré-projeto de pesquisa e a disponibilidade de 

orientador/a; 

7.4. A taxa de inscrição na Seleção do Programa de Pós-Graduação em Educação não será 

devolvida; 

7.5. A classificação dos/as candidatos/as não assegura bolsas. Conforme disponibilidade, 

serão concedidas bolsas aos/às candidatos/as que preenchem os requisitos das Normas 

institucionais, disponíveis no site do PPGE. O Edital de Bolsas será divulgado junto com o 



resultado final e os/as interessados/as tomarão as providências indicadas para a 

solicitação de bolsas, conforme os termos do mesmo.  

7.6. Após o resultado final, as comunicações com o PPGE serão realizadas, exclusivamente, 

através do email: ppge.uefs@gmail.com. 

7.7. A inscrição nesta seleção expressa a concordância do/a candidato/a com os termos do 

presente Edital; 

7.8. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção do PPGE. 

 

8. INÍCIO DO CURSO 

As atividades acadêmicas do Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação da UEFS 

terão início no primeiro semestre do ano de 2021, em data a ser divulgada até o ato da matrícula.       

 

 

Feira de Santana, 23 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

Profª Drª Silvone Santa Bárbara 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

mailto:ppge.uefs@gmail.com


 

ANEXO I 

1.ORIENTAÇÕES SOBRE A ESCRITA DO PROJETO DE PESQUISA 

 

A formatação do Projeto de pesquisa deverá se limitar ao mínimo de 10 (dez) e máximo doze (12) 

páginas, numeradas, incluindo as referências bibliográficas, exceto os elementos pré-textuais (capa). 

O descumprimento desta condição será fator de desclassificação. As páginas deverão ser 

devidamente numeradas. A fonte deverá ser Times New Roman, com tamanho 12, margens de 

2,5cm e espaço 1,5 no corpo geral do texto, à exceção das citações, observando as normas da 

ABNT. 

 

O Projeto deverá conter: 

1.1.Nos elementos pré-textuais: a) nome do/a candidato(a); b) linha de pesquisa a que se vincula o 

seu objeto de estudo, c) indicação do nome dos dois possíveis orientadores/as integrante da mesma 

linha      de pesquisa escolhida pelo/a candidato/a, observando-se a articulação entre as pesquisas 

desenvolvidas pelos/as professores/as e a proposta submetida. 

 1.2. No corpo do Projeto: 

a) Um texto de apresentação contendo uma breve contextualização da trajetória 

profissional/acadêmica, demonstrando suas intenções e aproximações com o objeto de estudo e a 

linha de pesquisa. 

b) Um texto introdutório, compreendendo o objeto de estudo, a problemática de pesquisa, a 

interface entre as possíveis perguntas formuladas e os conhecimentos já existentes em relação ao 

objeto e a justificativa para a realização da pesquisa; 

c) Objetivos geral e específicos da pesquisa; 

d) Referencial teórico, com articulação de conceitos e autores/as que subsidiam o estudo 

proposto; 

e) Metodologia a ser empregada devidamente articulada à problemática e ao referencial teórico; 

f) Referências; 

g) Cronograma. 

OBS: Todos esses itens, ainda que não tenham caráter definitivo no projeto, deverão revelar 

coerência interna no texto e sustentação das ideias apresentadas pela argumentação e uso pertinente 

da bibliografia assumida. O Projeto de pesquisa deverá ser enviado em arquivo em PDF, como 

descrito no item sobre a inscrição. 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

BAREMAS DO PROCESSO SELETIVO 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

BAREMA I – AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

Nome do/a candidato/a 
 

Dimensões a serem 

avaliadas 

Critérios Valores 

máximos de 

pontuação 

Pontuação 

Formatação Organização e adequação às normas da 

ABNT 

1,0  

 

Originalidade/Contribuição 

Questões relevantes para o campo e que 

carecem de pesquisa. 

Clareza na apresentação do objeto de 

estudo. 

 

2,0 

 

Exequibilidade e adequação 

a uma das linhas do 

Programa 

Realizável no período de dois anos, 

sendo compatível com a linha de 

pesquisa e com vistas à orientação. 

 

1,0 

 

      

Referencial teórico 

Presença de autores- chave, sobre o tema 

escolhido;  
 

 

2,0 

 

Desenho metodológico Proposta metodológica coerente com o 

objeto de estudo e os objetivos. 

1,5  

Articulação entre a formação 

acadêmica/profissional com 

o objeto e a linha de 

pesquisa 

Coerência entre a formação 

acadêmica/profissional com o objeto e a 

linha de pesquisa 

1,0  

Qualidade textual Coerência entre as partes do projeto; Uso 

parcimonioso de citações;  fluxo do 

texto. 

1,5  

Observação 
 

 

Nota  

  

 

 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

BAREMA II – ENTREVISTA 

Nome do/a candidato/a 
 

Dimensões a serem avaliadas Valores máximos 

de pontuação 

Pontuação 

Coerência entre a trajetória acadêmica e profissional 
e o objeto de pesquisa proposto 

2,0  

Capacidade de articulação oral 3,0  

Capacidade de defesa do objeto de pesquisa e da 

opção pelo Programa e linha escolhida 

3,5  

Condições de dedicação 1,5  

Observação 
 

 

Nota  

 

 

 

 

 

 

 


