PORTARIA REITORIA UESC Nº 547
O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, no uso de
suas atribuições,
RESOLVE
Art. 1º - Retificar, com destaque para a prorrogação do prazo para
inscrições, o Edital UESC nº 081/2020, que abriu Inscrições para o processo seletivo para os
cursos de Mestrado em História: Atlântico e Diáspora Africana – PPGH-UESC (2021-2023),
conforme indicado a seguir (com alterações específicas grifadas em negrito, quando couber):
Onde se lê

Leia-se

1.2.2 Dados incompletos, falta de documentos obrigatórios
ou o envio dos documentos após o dia 21/11/2020
implicará o indeferimento da inscrição, estando a/o
candidata/o excluída/o do processo de seletivo.

1.2.2 Dados incompletos, falta de documentos obrigatórios
ou o envio dos documentos após o dia 02/12/2020
implicará o indeferimento da inscrição, estando a/o
candidata/o excluída/o do processo de seletivo.

2.2 CRONOGRAMA DA SELEÇÃO

2.2 CRONOGRAMA DA SELEÇÃO

Etapas

Data

Inscrição

30/10/2020 a 27/11/2020

Etapas
Inscrição

Data
30/10/2020 a 02/12/2020

Divulgação homologação
das inscrições

30/11/2020

Divulgação homologação
das inscrições

03/12/20

Recurso da homologação
das inscrições

01/12/2020

Recurso da homologação
das inscrições

04/12/20

Resultado dos recursos da
homologação das
inscrições

02/12/2020

Resultado dos recursos da
homologação das
inscrições

07/12/20

Resultado da Avaliação dos
Projetos de Pesquisa (1ª.
Etapa)

09/12/2020

Resultado da Avaliação dos
Projetos de Pesquisa (1ª.
Etapa)

14/12/21

Recurso da Avaliação dos
Projetos de Pesquisa

10/12/2020

Recurso da Avaliação dos
Projetos de Pesquisa

15/12/21

Resultado dos recursos da
Avaliação dos Projetos de
Pesquisa

11/12/020

Resultado dos recursos da
Avaliação dos Projetos de
Pesquisa

16/12/20

Divulgação das Entrevistas
(2ª. Etapa)

11/12/2020

Divulgação das Entrevistas
(2ª. Etapa)

16/12/21

Período das Entrevista via
Videoconferência

14/12/2220 a 16/12/2020

Período das Entrevista via
Videoconferência

17/12/220 a 19/12/2020

Divulgação do Resultado
preliminar

17/12/2020

Divulgação do Resultado
preliminar

21/12/20

Recurso do Resultado
preliminar

21/12/2020

Recurso do Resultado
preliminar

22/12/21

Resultado final.

21/12/2020

Resultado final.

23/12/20

Art. 2º - As alterações dos prazos não afetam a análise, para efeitos
de homologação de inscrições, das/dos candidatas/os que tiverem realizado suas inscrições
dentro do prazo anteriormente previsto para término do período de inscrições.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 19 de novembro de 2020.
ALESSANDRO FERNANDES DE SANTANA
REITOR
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EDITAL UESC nº 081/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O CURSO DE MESTRADO EM HISTÓRIA
(2021 – 2023)
O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), no uso de suas atribuições, considerando
a Resolução CONSU-UESC 01/2018 – Regulamento Geral da Pós-Graduação na UESC –, a
Resolução CONSEPE-UESC nº 53/2018 – Regimento Interno do PPGH-UESC – e as normatizações
federais, estaduais, municipais e internas que regulamentam as atividades acadêmicas enquanto
durarem os efeitos das medidas de enfrentamento ao Covid-19, torna pública a abertura das
inscrições para a seleção de candidatas/os ao curso de Mestrado do Programa de Pós-graduação em
História: Atlântico e Diáspora Africana (PPGH-UESC), na forma deste edital.
O Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Santa Cruz apresenta um
curso em nível de Mestrado e possui 02 (duas) Linhas de Pesquisa: Linha 1. Experiência da
Diáspora Africana: Identidade, Cultura e Sociedade; Linha 2. Experiências Atlânticas: Economia,
Política e Sociedade.
1. DOS CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO:
1.1 PÚBLICO- ALVO
Podem candidatar-se profissionais portadores de diploma ou de certidão de conclusão ou concluinte
de graduação em História ou em áreas afins, as quais, para efeito deste Edital, são as seguintes:
Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes, Ciências Sociais Aplicadas e, no âmbito da Área
Multidisciplinar, a Área de Avaliação Interdisciplinar, de acordo com Tabela da CAPES disponível
em: http://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/TabelaAreasConhecimento_072012_atualizada_2017_v2.pdf
1.2 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
a) Formulário de inscrição (PDF) devidamente preenchido (Anexo I);
b) Cópia (PDF) de Documento de Identificação válido nacionalmente (RG, CNH ou
Passaporte).
c) Cópia (PDF) do diploma ou da certidão de nível superior (reconhecido pelo MEC) ou
declaração de conclusão do Curso.
Obs: Candidatas/os cujos diplomas ainda não foram expedidos pela Instituição de Ensino
Superior (IES), no ato da inscrição para o processo seletivo, deverão apresentar
certidão/declaração da IES, indicando a data de conclusão e colação de grau de curso de
graduação plena. Esse tipo de documento é exigido também para possíveis concluintes de
curso de graduação plena em 2020, devendo, no mesmo documento, constar a data da
provável conclusão do curso ou colação de grau de curso de graduação plena.
d) Cópia (PDF) do Histórico Escolar da Graduação.
e) Cópia (PDF) do Currículo Lattes atualizado e cadastrado no banco de dados do CNPq
http://lattes.cnpq.br/
Obs: o currículum deverá estar acompanhado de documentos comprobatórios apenas dos
últimos 5 anos (a partir de 2016).
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f) Projeto de Pesquisa (em formato PDF) que contemple uma das temáticas orientadoras
disponíveis no Anexo II.
g) Para candidatas/os que são servidoras/es da UESC que optarem por vaga por demanda
interna, deverão enviar, em PDF, documento comprobatório de vínculo com a Instituição.
1.2.1 Toda a documentação deverá ser digitalizada em formato PDF e enviada, na ordem
discriminada no item 1.2, para o endereço eletrônico selecao.ppgh.uesc@gmail.com.
1.2.2 Dados incompletos, falta de documentos obrigatórios ou o envio dos documentos após o dia
21/11/2020 implicará o indeferimento da inscrição, estando a/o candidata/o excluída/o do processo
de seletivo.
1.2.2 O PPGH-UESC não se responsabiliza por eventuais problemas técnicos, de conexão à internet
ou de qualquer outra natureza que resulte no retardamento do envio dos documentos. Não sendo
consideradas estas razões como fundamentos para o deferimento de pedidos de recursos.
1.3 DAS VAGAS
1.3.1 A seleção, cujas inscrições estão abertas pelo presente edital, objetiva o preenchimento de até
20 (vinte) vagas, sendo 10 (dez) vagas para cada linha de pesquisa, conforme quadro a
seguir:

Número de vagas

Linha 1:
Experiências da Diáspora Africana
10 (dez)

Linha 2:
Experiências do Atlântico
10 (dez)

1.3.2 É facultada à comissão de seleção a redistribuição de vagas entre as linhas de pesquisa,
somente caso alguma linha de pesquisa não aprovar candidatas/os em número máximo às
vagas oferecidas.
1.3.3 O preenchimento de todas as vagas ofertadas não é obrigatório, estando condicionado à
disponibilidade de orientação.
1.3.4 Da demanda interna:
Das vagas abertas por este edital, 2 (duas) vagas corresponderão às Vagas Institucionais de
que trata o Regimento da Pós-Graduação da UESC, conforme as disposições a seguir:
Art. 94 – Todos os cursos de Pós-Graduação da UESC deverão abrir vagas
para atender a demanda interna, denominada de Vaga Institucional no
percentual mínimo 10% (dez por cento) sobre as vagas oferecidas para cada
curso, salvo os cursos em rede com regulamentação específica.
Parágrafo Único – Só poderão candidatar-se à Vaga Institucional os
servidores do quadro efetivo da UESC.
1.3.4.1 As/os candidatas/os às vagas institucionais (demanda interna) submeter-se-ão a todas as
etapas do processo seletivo, porém serão classificadas/os em lista específica, quando da
publicação do resultado final. Caso o número de vagas disponibilizado para esse caso
específico não seja preenchido, parcialmente ou em sua totalidade, as vagas poderão ser
redistribuídas entre as/os demais candidatas/os aprovadas/os, pela ordem de classificação.
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1.3.4.2 O preenchimento das vagas é condicionado à aprovação de candidatas/os com médias
parciais e final igual ou superior a 7,0 (sete), tendo sido atendidas todas as exigências do
processo de avaliação previstas neste edital e respeitando o número de vagas oferecido pelas
linhas de pesquisa.
1.4 DA INSCRIÇÃO
1.4.1 As inscrições serão realizadas, exclusivamente, através do preenchimento e envio de toda
documentação obedecendo o que está disposto nos itens 1.2 e 2.2 deste edital.
1.4.2 As inscrições serão aceitas estritamente dentro dos prazos previstos no cronograma
estabelecido no item 2.2.
1.4.3 Somente serão homologadas as inscrições com a documentação completa, enviada de uma só
vez, e que atendam a todas as exigências deste edital, sobretudo a aderência do Projeto de
pesquisa aos temas orientadores que constam do Anexo I.
1.4.4 O não atendimento a qualquer das normas deste edital impede a inscrição/participação da/o
candidata/o no processo seletivo PPGH-UESC – turma 2021

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo de seleção para o PPGH- UESC constará das etapas e cronograma que seguem.
2.1 ETAPAS DA SELEÇÃO
1ª. Etapa: Projeto de Pesquisa (classificatória e eliminatória): constará da análise, pela comissão de
seleção, do texto do Projeto/Plano de Pesquisa. Será concedida uma nota que pode variar de 0 (zero)
a 10 (dez), tendo essa etapa peso 4 para o cálculo da média final.
2ª. Etapa: Entrevista (classificatória e eliminatória): constará de uma arguição sobre o Projeto/Plano
de Pesquisa, sobre a bibliografia da linha de pesquisa selecionada e indicada pela/o candidata/o na
ficha de inscrição (conforme bibliografia estabelecida no item 5) e sobre sua vida profissional
acadêmica indicada no currículo e no histórico escolar da graduação. Será concedida uma nota que
pode variar de 0 (zero) a 10 (dez), tendo essa etapa peso 6 para o cálculo da média final.
2.1.1 Análise curricular constará da avaliação do Curriculum Lattes e servirá para subsidiar a
entrevista e para casos de desempate, sendo avaliada a coerência entre a proposta de pesquisa
submetida à seleção do PPGH e a trajetória profissional e acadêmica da/o candidato.
2.1.2 A média final que será atribuída a cada candidata/o será a média aritmética ponderada da nota
da Prova de Projeto de Pesquisa (PP) e da nota da Entrevista (EN) e seguirá a seguinte fórmula:

Média Final = (Nota PP x 4) + (Nota EN x 6)
10
2.1.3 Serão consideradas/os classificadas/os as/os candidatas/os que obtiverem a Média Final igual
ou superior a 7,0 (sete).
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2.2 CRONOGRAMA DA SELEÇÃO
CRONOGRAMA DE SELEÇÃO MESTRADO EM HISTÓRIA TURMA 2021
Etapas

Data

Inscrição
Divulgação homologação das inscrições
Recurso da homologação das inscrições
Resultado dos recursos da homologação
das inscrições
Resultado da Avaliação dos Projetos de
Pesquisa (1ª. Etapa)
Recurso da Avaliação dos Projetos de
Pesquisa
Resultado dos recursos da Avaliação dos
Projetos de Pesquisa
Divulgação das Entrevistas (2ª. Etapa)
Período das Entrevista via
Videoconferência
Resultado Resultado final.

30/10/2020 a
27/11/2020
30/11/2020
01/12/2020

Local
E-mail
selecao.ppgh.uesc@gmail.com

02/12/2020
09/12/2020
10/12/2020

Página
PPGH/UESC

11/12/020
11/12/2020
14/12/2220 a
16/12/2020
21/12/2020

2.2.1 A divulgação dos resultados de todas as etapas será através do endereço eletrônico
www.ppgh.uesc.br. Não serão disponibilizadas informações referentes ao resultado via telefone.
2.3 DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
2.3.1 Após a divulgação dos resultados de cada etapa do processo seletivo, as/os candidatas/os terão
o prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas para interpor recurso, preenchido pela/o candidata/o,
no formulário de recurso que consta no Anexo III. O Documento deverá ser convertido em formato
PDF e enviado para o endereço de e-mail selecao.ppgh.uesc@gmail.com.
2.3.2 Os resultados dos recursos serão divulgados, conforme prazos constantes do cronograma de
seleção
(item
2.2
deste
edital),
na
página
eletrônica
do
PPGH-UESC:
http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/ppgh
2.3.3 O parecer ao recurso será enviado para o e-mail informado pela/o candidata/o no ato de
inscrição.
2.3.4 O parecer ao recurso pela Comissão de Seleção é soberano, não cabendo novo recurso a outras
instâncias da UESC.
3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
O processo de seleção constará das etapas discriminadas acima e seguem os seguintes critérios:
3.1 – DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
Neste momento se aferirá se a/o candidata/o atende aos critérios de inscrição estipulados por este
edital, com a entrega total e de uma única vez da documentação exigida. Candidatas/os com
documentação incompleta, ilegível ou fora dos prazos estabelecidos terão imediata exclusão do
processo seletivo.
3.2 – DA 1ª ETAPA – AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA
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O Projeto de pesquisa deverá ter extensão máxima de 15 páginas, incluindo a bibliografia, escrito
em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço entre linhas de 1,5 e margens superior e esquerda
3,0 cm e inferior e direita 2,0 cm. O texto deve ser escrito em língua portuguesa, seguindo aspectos
linguísticos e formais de expressão e organização textual, conforme manuais de redação acadêmica
reconhecidos nacionalmente. A análise dos textos enviados será realizada de acordo com o Barema
presente no Anexo IV deste edital. A comissão avaliará os Projetos de Pesquisa que devem
contemplar necessariamente um dos temas orientadores presentes no Anexo II e contenham os
seguintes aspectos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Introdução
Justificativa
Objetivos
Fundamentação Teórica
Rol de Fonte
Metodologia
Referências

3.2.1 Os Projetos de Pesquisa serão avaliados levando em conta: a aderência à linha de pesquisa
selecionada pela/o candidata/o; a adesão ao tema orientador selecionado no momento da inscrição; a
indicação dos procedimentos metodológicos para a execução da pesquisa; a demonstração de
conhecimento das fontes ou do corpo documental necessário para a pesquisa; o uso correto da língua
portuguesa.
3.3 – DA 2ª. ETAPA - ENTREVISTA
3.3.1 A entrevista será individual e realizada remotamente com cada candidata/o que tiver seu
Projeto de pesquisa aprovado pela banca de seleção e consistirá em uma arguição sobre o proposta
de investigação, sobre a vida profissional acadêmica do candidato com base no currículo e no
histórico escolar e terá como objetivo avaliar o conhecimento da/o candidata/o a respeito da
bibliografia indicada pelas linhas de pesquisa. A banca examinadora avaliará a viabilidade de
execução do projeto.
3.3.2 Todas as entrevistas serão realizadas em ambiente virtual, por meio de videoconferência na
plataforma a ser indicada pelo PPGH – UESC.
3.3.3 Todas as entrevistas serão gravadas e as arguições terão duração de no máximo 50 minutos
cada uma.
3.3.4 Cada candidata/o será inteiramente responsável por providenciar acesso à internet e dispositivo
apropriado, com câmera e áudio, para a realização do exame. O PPGH-UESC não se
responsabilizará por eventuais problemas técnicos ou de conexão das/os candidatas/os. A/o
candidata/o que tiver problemas de conexão durante sua entrevista e que não conseguir retornar à
sala virtual com as condições necessárias para a realização da entrevista em tempo hábil para
continuar a entrevista - durante o período que lhe fora designado previamente - será eliminada/o do
processo seletivo.
3.3.5 - No início da entrevista a/o candidata/o deverá apresentar documento de identidade original.
3.3.6 - Durante a entrevista, poderão estar presentes na plataforma por meio da qual se realizará o
exame somente a/o candidata/o e os membros da banca examinadora e
3.3.7 - Nesta etapa, serão avaliados, de acordo com o Barema presente no Anexo V, os seguintes
quesitos:
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a)
b)
c)
d)

Coerência entre a proposta apresentada por escrito e a defesa oral.
Conhecimento e domínio sobre o tema do projeto e sobre as fontes.
Conhecimento sobre a bibliografia mínima indicada para a linha de pesquisa
Articulação da proposta, a partir da experiência profissional acadêmica, à Linha de Pesquisa
e ao tema orientador.

4. DA MATRÍCULA:
Período
Horário

Local

Documentos

Importante

Observação

Aulas

Seguirá o calendário acadêmico da UESC aprovado pelo Conselho Superior de
Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE-UESC – para os programas de pósgraduação
Das 8h00 às 12h00 e das 13h30 às 15h30.
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em História: Atlântico e Diáspora
Africana. Rodovia Ilhéus/Itabuna, Km 16, Pavilhão Max de Menezes, 1º Andar.
CEP 45.662-900, Salobrinho, Ilhéus-BA.
Em caso de manutenção de medidas suspensivas de atividades presenciais, o
horário será o mesmo, mas o atendimento se dará via e-mail institucional do PPGHUESC (aos endereços eletrônicos informados pelas/os selecionadas/os no ato da
inscrição), com ampla divulgação prévia das informações sobre procedimentos
ajustados para tramitação de documentos e processos.
1) Cópia autenticada do diploma de graduação ou certidão de conclusão do curso,
emitida pela instituição de origem. Para esta última hipótese, o documento deverá
ser substituído pelo diploma acompanhado do histórico escolar, no prazo de 12
(doze) meses, contados a partir da matrícula, sob pena de cancelamento da
matrícula no Curso.
2) Ficha de matrícula devidamente preenchida e assinada pelo aluno.
A/o candidata/o aprovada/o e selecionada/o no processo seletivo que não efetuar a
matrícula no primeiro semestre do curso, no período estipulado, automaticamente
será considerado DESISTENTE e será convocada/o a/o seguinte na lista de
excedentes, na ordem da classificação.
A matrícula de cada estudante deverá ser efetuada no início de cada semestre, para
garantia da continuidade dos seus estudos.
Conforme Art. 44, § 3º, da Resolução CONSU-UESC nº 01/2018 (Regulamento
Geral da Pós Graduação na UESC), será exigida das/dos mestrandas/os a
comprovação de aprovação em exame de proficiência em língua estrangeira até, no
máximo, o final do segundo semestre cursado.
Serão aceitos documentos de Instituições de Superior reconhecido pelo MEC ou
certificados Oficiais de Proficiência em:
Espanhol: DELE Superior (emitido governo Espanhol)
Inglês: TOEFL, IELTS
Francês: DELF
A data de início das aulas seguirá o Calendário Acadêmico 2021 aprovado e/ou
referendado pelo CONSEPE-UESC para os programas de pós-graduação

5. DA BIBLIOGRAFIA :
Linha 1. Experiências da Diáspora Africana:
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6. DOS CASOS OMISSOS:
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6.1 Os casos omissos ou não previstos por este edital serão analisados pela Comissão de Seleção e
homologados pelo Colegiado do PPGH-UESC.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 28 de outubro de 2020.
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REITOR
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ANEXO I – EDITAL UESC N.º 081/2020
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS - DFCH
Mestrado Acadêmico em História: Atlântico e Diáspora Africana
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Nome (por extenso):
requer sua INSCRIÇÃO para o processo de seleção para ingresso no Curso de Mestrado Acadêmico em História:
Atlântico e Diáspora Africana, da Universidade Estadual de Santa Cruz, conforme os dados abaixo:
Título do Projeto de Pesquisa:
RG:

Data de emissão:

Org. Emissor/UF:

CPF:
Nacionalidade:
Passaporte:
Título de Eleitor:
Pai:
Filiação
Mãe:
Endereço Residencial:
Bairro:

Data nascimento:
Estado Civil:

Naturalidade:
Sexo:

Língua de Origem:
Seção:

Cidade:

UF:

Zona:

CEP:

Cx. Postal

Telefone(s): DDD
E-mail:
Fax:
Pessoa para contato urgente (nome e telefone):
Possui Vínculo Empregatício?
Em caso afirmativo qual Empresa / Instituição:
SIM [ ]
NÃO [ ]
Curso de Graduação (Área):
Instituição:

UF:

País:

Ano de Conclusão:

Realizará Exame de Proficiência? Sim ( ) Não ( ).
Se sim, qual língua escolhe para fazer o Exame de Proficiência?
Inglês ( ) Espanhol () Francês ( ) Português para estrangeiros ( )
Concorre à vaga de demanda interna? Sim ( ) Não ( )
É portador de necessidades especiais? Sim ( ) Não ( ) Se sim, qual necessidade?
Indique o que necessita para participar do processo seletivo:
Linha de pesquisa do programa:
( ) LINHA 1 – Experiência da Diáspora Africana: Identidade, Cultura e Sociedade
( ) LINHA 2 – Experiências Atlânticas: Economia, Política e Sociedade
Possíveis Orientadores:
1.
2.
3.
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade,
de

Assinatura do Candidato
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Temas orientadores para pesquisas a serem desenvolvidas no PPGH-UESC
Linha de Pesquisa 1
Experiências da Diáspora Africana: Identidade, Cultura e Sociedade
Docentes
Temas
História das mulheres, relações de gênero, sexualidade,
Adriana Dantas Reis
escravidão e diáspora africana, história do negro no Brasil é
Atlântico, relações étnico-raciais e interseccionalidades
Manifestações
culturais
afro-brasileiras,
Literatura,
André Rosa Ribeiro
Audiovisual, Festas, Religiosidades.
Elis Cristina Fiamengue
Indisponível para novas orientações em 2021
História Portuária, História da África, História e Cultura
Flávio Gonçalves dos Santos
Africana e Afro-brasileira, História Urbana
História e literatura; cultura afro-brasileira; história e
Inara de Oliveira Rodrigues
literaturas africanas em português.
Manifestações culturais e artísticas para a investigação
Laila Brichta
histórica; História da América; Estudos africanos e diáspora
africana; política, autoritarismos e ditaduras
Região e desenvolvimento; Infraestrutura de transportes e
escoamento da produção cacaueira; Instituições e a lavoura
Kátia Vinhático Pontes
cacaueira; Trajetórias de capitalistas empresas; Cadeias
mercantis; Circulação atlântica da produção cacaueira.
Marcelo Ferraz
Indisponível para novas orientações em 2021
Rosana dos Santos Lopes
História da região sul da Bahia

Linha de Pesquisa 2
Experiências do Atlântico: Economia, Política e Sociedade
Professor(a)
Temas
História Urbana, História Econômica e História do Brasil
Cezar Teixeira Honorato
Contemporâneo
História Portuária, História da África, História e Cultura
Flávio Gonçalves dos Santos
Africana e Afro-brasileira, História Urbana
1. Interfaces ficção-história; 2. Objetos de pesquisa que, de
alguma forma, incluam temáticas de resistência e
Isaías Carvalho
emancipação, preferencialmente em representações literárias
afrocentradas acerca de alteridades dissidentes e/ou da
diversidade de gêneros
Região e desenvolvimento; Infraestrutura de transportes e
escoamento da produção cacaueira; Instituições e a lavoura
Kátia Vinhático Pontes
cacaueira; Trajetórias de capitalistas empresas; Cadeias
mercantis; Circulação atlântica da produção cacaueira.
Manifestações culturais e artísticas para a investigação da
Laila Brichta
história; História da América; Estudos africanos e diáspora
africana; Política, autoritarismos e ditaduras
Formas de governo das capitanias e/ou câmaras, delimitações
Luís Cláudio Ribeiro
e conflitos territoriais, dinâmicas de mestiçagem, incursões
prospectivas no interior do território, grupos étnicos
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Marcelo Henrique Dias
Teresinha Marcis
Walter Morales

existentes
História Urbana, História Agrária, História Ambiental (Brasil
séculos XVI a XIX); Patrimônio Histórico; História dos
Jesuítas; História da Escravidão.
História indígena
Cultura Material, relações interétnicas, etnicidade,
arqueologia.
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FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

À banca de Seleção do Mestrado em História: Atlântico e Diáspora Africana
Eu,
, solicito a revisão da Análise e
Avaliação da etapa de seleção sinalizada, em virtude dos argumentos expostos abaixo:
()
()
()
()

Homologação da documentação
Análise do Projeto
E ntrevista
R esultado preliminar

JUSTIFICATIVA:

Ilhéus-BA,

de

de

Assinatura
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BAREMA PARA AVALIAÇÃO PROJETO DE PESQUISA
Candidata/o__________________________________________
Opção de Linha de Pesquisa: ( ) 1: Experiencias da Diáspora Africana
( ) 2 Experiências do Atlântico
NOTA: ____________
Peso 4
ITENS A CONSIDERAR
01
02

03

04

05

06
07

Introdução: contextualização do tema, da problematização e
delimitação dos marcos cronológicos e espaciais.
Objetivos: definidos, claros e relacionados ao problema de
pesquisa
Justificativa: explicações sobre as razões da escolha do tema,
a importância para a historiografia, para a linha de pesquisa
selecionada, bem como a articulação com os temas de
investigação da/o orientadora/o pretendida/a.
Fundamentação teórica: discussão dos quadros conceituais
e historiográficos com os quais a investigação dialoga
revelando sua pertinência e adequação em termos de
referencial teórico.
Fontes: Indicação das fontes que serão utilizadas para a
pesquisa, da localização do acervo onde estão contidas,
demonstrando a existência e o conhecimento dos materiais
disponíveis e a exequibilidade da pesquisa.
Metodologia: discussão dos procedimentos metodológicos,
articulando conceitos, fontes e técnicas concernentes ao
problema de investigação e aos objetivos propostos
Escrita: Coerência e consistência da linguagem e das ideias
TOTAL

Nº. DE PONTOS
MÁXIMO
OBTIDO
1
1
2

2

1

2

1
10

Nota final: (nota do Projeto X 4) / 10) =

Ilhéus, ........../........../2020.
Avaliador/a 1: ____________________________________________
Avaliador/a 2: ____________________________________________
Avaliador/a 3: ____________________________________________
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BAREMA PARA AVALIAÇÃO da ENTREVISTA

Candidata/o__________________________________________
Opção de Linha de Pesquisa: ( ) 1: Experiências da Diáspora Africana
( ) 2 Experiências do Atlântico
NOTA: ____________
Peso 6
ITENS A CONSIDERAR
01 Domínio do conteúdo desenvolvido no projeto.
02 Fontes e exequibilidade da proposta de projeto
Articulação da proposta com a experiência profissional
03
acadêmica e com a Linha de Pesquisa
Resposta a questões específicas sobre a bibliografia da linha
04
de pesquisa selecionada pela/o candidata/o
TOTAL

Nº. DE PONTOS
MÁXIMO
OBTIDO
2,5
2,5
2,5
2,5
10

Nota final: (nota da Entrevista X 6) / 10) =

Ilhéus, ........../........../2020.
Avaliador/a 1: ____________________________________________
Avaliador/a 2: ____________________________________________
Avaliador/a 3: ____________________________________________
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