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      UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade – Rodovia Jorge Amado, Km 16
Tel: Reitoria (73) 3680-5311 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil
	Email: reitoria@uesc.br

EDITAL UESC Nº 201
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA VAGAS REMANESCENTES DO MESTRADO EM LETRAS: LINGUAGENS E REPRESENTAÇÕES, TURMA 2016-2018 (vagas remanescentes)

A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), no uso de suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos a vagas remanescentes do  MESTRADO EM LETRAS: LINGUAGENS E REPRESENTAÇÕES, circunscritas às seguintes normas: 
1. CLIENTELA, DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA, VAGAS E INSCRIÇÕES:
1.1 DA CLIENTELA
Podem candidatar-se profissionais portadores de diploma ou de certidão de conclusão ou de concluinte de curso de graduação plena, em Letras, Linguística, Artes ou em áreas afins com o campo de conhecimento Linguagens e Representações. 
1.2 DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
a) 
Formulário de inscrição preenchido e assinado, conforme o modelo disponível no Anexo II.
b) 
02 (duas) fotografias 3 X 4, coloridas, originais e recentes.
c) 
Fotocópias do CPF, da carteira de identidade, do título de eleitor e da comprovação de estar quite com a justiça eleitoral. Para candidatos estrangeiros, apenas cópia do passaporte.
d) 
Fotocópia da certidão de casamento para candidatos cujos títulos e documentos estejam com o nome de solteiro e o portador seja casado. 
e)
Fotocópia do diploma de graduação plena (frente e verso) acompanhada de fotocópia do histórico escolar (autenticadas). Os candidatos cujos diplomas ainda não tiverem sido expedidos pela Instituição de Ensino Superior (IES), no ato da inscrição para o processo seletivo, deverão apresentar certidão/declaração da IES, indicando as datas de conclusão e de colação de grau de curso de graduação plena. Esse tipo de documento é exigido, também, para candidatos possíveis concluintes de curso de graduação plena, com término previsto no segundo semestre de 2015, devendo no mesmo indicar a data da provável conclusão do curso ou colação de grau de curso de graduação plena. Para candidatos portadores de diploma estrangeiro, se, no momento da inscrição, o diploma ainda não estiver revalidado por universidade brasileira, o candidato deve apresentar também comprovante (autenticado) da tramitação do mesmo junto ao órgão de reconhecimento de instituição de ensino superior no Brasil (exceto para os casos de países com os quais o Brasil mantém acordos de reconhecimento especial, para prosseguimento de estudos de Pós-Graduação).
f)
Curriculum vitae no formato Lattes, atualizado e cadastrado no banco de dados do CNPq (http://lattes.cnpq.br/), COMPROVADOS apenas os últimos 5 anos.


OBSERVAÇÕES:

● Os documentos deverão ser encadernados da seguinte maneira: documentos de identificação, na ordem discriminada acima (a-f) (VOLUME 1); e Currículum Lattes COMPROVADO, seguindo rigorosamente a ordem que consta do anexo IX (VOLUME 2). 
● O candidato não selecionado terá até 15 (quinze) dias, após a divulgação do resultado final, para retirar, na Secretaria do curso, seus documentos. Ao prescrever o prazo, os documentos serão inutilizados.

1.3 DAS VAGAS
A seleção objetiva o preenchimento de até 6 (seis) vagas remanescentes do processo seletivo anterior (edital 153/2015) do Curso de MESTRADO EM LETRAS: LINGUAGENS E REPRESENTAÇÕES, respeitando o número de vagas disponibilizadas por orientador, na seguinte Linha de Pesquisa:

LINGUAGEM: LÍNGUA/LINGUAGEM EM PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR Dentro das 6 (seis) vagas, haverá a disponibilização de 1 (uma) vaga conforme discriminadas abaixo:
	Demanda Interna: 1 (uma) vaga


1.3.1 Da demanda interna:

A demanda interna é estabelecida pela RESOLUÇÃO CONSU 06/2013, conforme disposição a seguir:
Art. 96 – 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.
OBSERVAÇÕES:
● Os candidatos às vagas institucionais (demanda interna) e ao Programa de Estudantes do Convênio de Pós-Graduação - PEC/PG/CAPES – submeter-se-ão a todas as etapas do processo seletivo, porém serão classificados em lista específica, quando da publicação dos resultados finais.

● O preenchimento das vagas é condicionado à aprovação de candidatos com média final igual ou superior a 7,0 (sete), tendo sido atendidas todas as exigências do processo de avaliação prevista neste edital, e, sobretudo, respeitando o número de vagas oferecido pelos orientadores. 
1.4 DAS INSCRIÇÕES 
●	Período – 16 de dezembro de 2015 a 08 janeiro de 2016
Horário – Das 8h às 16h.
Local – Protocolo Geral da UESC, Pavilhão Adonias Filho, térreo. 
Divulgação das inscrições homologadas: 13 de janeiro de 2016, a partir das 14h, no mural do Colegiado do Mestrado em Letras: Linguagens e Representações, Pav. Prof. Max de Menezes, 1º andar sala 2Db.

As inscrições poderão ser feitas diretamente no Protocolo da Universidade, Pavilhão Adonias Filho, andar térreo, pelo candidato, por procuração registrada em cartório ou pelo serviço de encomendas (SEDEX), com data máxima de postagem até o dia 08 de janeiro de 2016. A documentação via SEDEX deve ser encaminhada à Universidade Estadual de Santa Cruz/ COLEGIADO DO MESTRADO EM LETRAS: LINGUAGENS E REPRESENTAÇÕES, Rodovia Ilhéus/Itabuna, km 16, CEP 45.662-900, Salobrinho, Ilhéus-BA, aos cuidados da Profa. Dra. Zelina Beato. 

OBSERVAÇÕES:

● Candidatos que necessitem de condições especiais para se submeterem às provas e às demais etapas de avaliação previstas neste edital, deverão solicitá-las, no ato da inscrição, preenchendo a informação que consta do Anexo II. Demandas posteriores ao ato da inscrição não serão atendidas.

● Somente serão homologadas as inscrições com documentação completa, enviada de uma só vez, e que atendam a todas as exigências deste edital, sobretudo a aderência do texto expositivo às temáticas orientadoras que constam do Anexo I.

● O não atendimento a qualquer dos requisitos constantes neste edital impede a participação do candidato no processo de seleção.

2.  SELEÇÃO, RECURSO E CALENDÁRIO:

O processo seletivo constará de:

Parâmetro
Nota
Peso
Nota mínima
Característica
Prova escrita de conhecimento específico sobre temáticas que constam do Anexo IV, avaliada conforme barema do Anexo VII.
De zero a dez
4,0

7,0

   Eliminatória /
Classificatória
Análise do Curriculum vitae e do histórico escolar de graduação, seguindo critérios estabelecidos no barema do Anexo IX.
De zero a dez
2,0





Classificatória 
Análise do texto expositivo e da defesa oral, conforme critérios do barema do Anexo VIII.
A defesa será registrada por meio de questionário ou gravação.
De zero a dez
4,0

7,0



Eliminatória /
Classificatória 







A média final (MF) para aprovação será calculada segundo a fórmula abaixo:

MF= (N1 x 4) + (N2 x 2) + (N3 x 4) 
                                 10
onde:
N1 = Prova escrita de conhecimento específico
N2 = Análise do Curriculum vitae e do histórico escolar de graduação
N3 = Análise do texto expositivo e da defesa oral

● Somente será classificado o candidato que alcançar a média mínima final 7,0 (sete). 

● A classificação final será publicada em ordem decrescente das médias finais obtidas pelos candidatos, respeitando-se o número máximo de vagas estabelecidas por orientador, no presente edital. 

● Os locais onde serão realizadas as etapas do processo seletivo serão informados, na ocasião, pelo Colegiado do Mestrado em Letras: Linguagens e Representações.
● Em todas as etapas de seleção, o candidato deverá apresentar documento de identidade original. Caso não o apresente, não poderá participar do processo.
● O não comparecimento do candidato a qualquer uma das etapas do processo de seleção implica a sua eliminação. 

● Após a divulgação dos resultados de cada etapa do processo seletivo, os candidatos terão o prazo máximo de 1 (um) dia útil para interpor recurso, elaborado conforme Anexo VI, e entregue diretamente no Colegiado do Mestrado, onde deverá retornar, também, para receber o resultado. 

● A seguir, o calendário com todas as etapas previstas:

CALENDÁRIO SELEÇÃO MESTRADO EM LETRAS: 2016-2018 (vagas remanescentes) 
DATAS
ETAPAS
De 16/12/2015 a 08/01/2016
Período de inscrição. 
Obs.: (prazo final para postagem via Correios: 08/01/2016)
13 de janeiro de 2016
Divulgação das inscrições homologadas, no mural do Colegiado do Mestrado em Letras: Linguagens e Representações, a partir das 14h.
14 de janeiro de 2016
Prazo para entrada de recurso (homologação das inscrições). 
15 de janeiro de 2016
Resultado do recurso (homologação das inscrições), a partir das 14h.
18 de janeiro de 2016
Prova escrita de conhecimento específico, com questões discursivas elaboradas a partir das referências recomendadas no Anexo IV, das 14h às 18h.
21 de janeiro de 2016
Divulgação dos resultados das provas de conhecimento específico no mural do Colegiado do Mestrado em Letras: Linguagens e Representações, a partir das 14h.
 22 de janeiro 2016
Prazo para entrada de recurso (prova de conhecimento específico).
25 de janeiro de 2016
Resultado do recurso (prova de conhecimento específico), a partir das 14h.
26 de janeiro de 2016
Defesa oral, análise do Curriculum Vitae e do histórico escolar de graduação, do texto expositivo, conforme cronograma a ser divulgado pela Secretaria do Colegiado do Mestrado.
28 de janeiro 2016
Resultado das Análises do Curriculum vitae e do histórico escolar de graduação, do texto expositivo e defesa oral, no mural do Colegiado do Mestrado em Letras: Linguagens e Representações, a partir das 14h. 
29 de janeiro de 2016
Prazo para entrada de recurso (Análise do Curriculum vitae, análise do texto expositivo e defesa oral + Resultado Final).
2 de fevereiro de 2016
Resultado do recurso (Análise do Curriculum Vitae, análise do texto expositivo e defesa oral + Resultado Final), a partir das 14h.
12 de fevereiro de 2016 
Divulgação do Resultado final, no mural do Colegiado do Mestrado em Letras: Linguagens e Representações, a partir das 14h. 
IMPORTANTE: NÃO SERÃO FORNECIDOS QUAISQUER RESULTADOS POR TELEFONE.

3. MATRÍCULA

3.1 Período – Seguirá o calendário acadêmico da UESC aprovado pelo CONSEPE.
3.2 Horário – Das 8h às 12h e das 13h30 às 15h30.
3.3 Local – Secretaria do Programa de Pós Graduação em Letras: Linguagens e Representações (PPGLLR), Pavilhão Max de Menezes, 1º andar, Sala 2Db.
3.4 Documentos – Ficha de matrícula devidamente preenchida e assinada; Cópia autenticada do diploma de graduação ou da certidão de conclusão ou de concluinte de curso de graduação plena (no segundo semestre de 2015). No caso de o candidato apresentar um desses dois últimos documentos, o mesmo deverá entregar cópia autenticada do diploma de graduação no prazo máximo de 12 meses contados a partir da data da primeira matrícula, uma exigência válida também para os candidatos diplomados no exterior, sob pena de serem desligados do curso.

OBSERVAÇÕES

● Os candidatos selecionados deverão efetuar matrícula de pós-graduação stricto sensu, segundo Calendário Acadêmico UESC-2016.
● O candidato aprovado e selecionado no processo seletivo que não efetuar a matrícula no primeiro semestre do curso, automaticamente, perderá seu direito à vaga.
● O Termo de compromisso, conforme modelo constante do Anexo V, deverá ser entregue no Colegiado do Curso, assumindo compromisso de dedicação às atividades durante o desenvolvimento do Mestrado em Letras: Linguagens e Representações, e de participação em eventos científicos na área de pesquisa em desenvolvimento, com apresentação de trabalho.
● Para os candidatos matriculados, será exigida a apresentação de certificado de aprovação em exame de proficiência em língua estrangeira no prazo máximo de 1 (um) ano. 
Aceita-se documento comprobatório de proficiência, emitido a partir de 2013, por Instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo MEC, ou Certificados Oficiais de Proficiência em: 
- Língua Inglesa: TOEFL, TOEIC, IELTS, CAE.
-Língua Espanhola: DELE Superior (emitido pelo governo espanhol) ou CELU - Certificado de Español Lengua y Uso, Nivel Avanzado - (emitido pelo governo argentino). 
● Candidato estrangeiro oriundo de país não lusófono deverá apresentar exame comprobatório de proficiência em língua portuguesa, no prazo máximo de um ano.
4. INÍCIO DAS AULAS
Data: Seguirá o Calendário Acadêmico da UESC/2016 aprovado pelo CONSEPE.
Horário e Local: Informação no Colegiado do Mestrado em Letras: Linguagens e Representações (73-3680-5461).
5. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos ou não previstos por este edital serão analisados pela comissão de seleção e homologados pela plenária do Colegiado do Curso.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 15 de dezembro de 2015


ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
REITORA
ANEXO I: 
Temáticas orientadoras para a elaboração do texto expositivo 
e número de vagas disponibilizado pelos docentes 


LINHA B
Prof. Dr. Eduardo Lopes Piris
TEMÁTICA 10
NÚMERO DE VAGAS
10.1 Teorias do discurso aplicadas ao ensino de línguas.
10.2 Análise do Discurso, Argumentação e Ensino. 

1
Profa. Dra. Isabel Cristina Michelan de Azevedo (COLABORADORA)
TEMÁTICA 12
NÚMERO DE VAGAS
12.1 Práticas sociais de leitura e escrita e multiletramentos (em língua materna, PLE e PBL2).
12.2 Perspectivas cognitivistas, interacionais e discursivas da argumentação (perspectivas histórico-cultural, retórica e foucaultiana).
 
1
Profa. Dra. Elida Ferreira
TEMÁTICA 13
NÚMERO DE VAGAS
13.1 Teoria e ou ensino da tradução.
13.2 Tradução e desconstrução.
13.3 Tradução literária.
2
Prof. Dr. Maurício Beck 
TEMÁTICA 14
NÚMERO DE VAGAS
14.1 Teoria do Discurso e produção de conhecimento.
14.2 Subjetividade, corpo e ideologia.
14.3 Discurso Urbano e narrativas da cidade.
14.4 Discurso ficcional.

1
Profa. Dra. Zelina Márcia Pereira Beato
TEMÁTICA 15
NÚMERO DE VAGAS
15.1 Teoria e prática da tradução.
15.2 Formação do tradutor.
15.3 Linguagem, desconstrução, identidade e multilingualismo.   
1
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
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Nome(por extenso): ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

requer sua INSCRIÇÃO ao processo de seleção para ingresso no Curso de Mestrado em Letras: Linguagens e Representações, Turma 2016/2018, da Universidade Estadual de Santa Cruz, conforme os dados abaixo:
Nome Completo:

RG:

Data de emissão:

Org. Emissor/UF:
CIC/CPF:
Data de nascimento:

Naturalidade:
Nacionalidade:

Estado Civil:
Sexo:
Passaporte:

Língua de Origem:

Título de Eleitor:

Seção:
Zona:
Cônjuge:

Filiação:
Pai: _________________________________________________________________ 
Mãe:_________________________________________________________________
Endereço Residencial:

Bairro:

Cidade:
UF:
CEP:
Cx. Postal
Telefone(s): DDD

E-mail:
Fax:
Pessoa para contato urgente (fone):

Possui Vínculo Empregatício?
SIM [   ]             NÃO [   ]
Empresa/Instituição:

Endereço Profissional:

Telefone(s): DDD
Nome da Instituição/Empresa:


Departamento/Seção/Divisão:


Rua/Av., Nº, Edif., apto Nº:


Cidade:

Bairro:
UF:

Cargo/Função:

Tempo de Serviço:
E-mail:
Curso de Graduação (Área):

Instituição:
UF:
País:
Ano de Conclusão:


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: 
(     ) Literatura e Cultura: representações em perspectiva interdisciplinar
(     ) Linguagem: Língua/linguagem em perspectiva interdisciplinar
PROFESSOR ORIENTADOR (1ª opção) _____________________________________________________________________

PROFESSOR ORIENTADOR (2ª opção) : ___________________________________________________________________
TEMÁTICA DE INTERESSE: _______________________________________________________________________________


_______________, ______ de ____________ de 2015.

_________________________________________
Assinatura do Candidato


Aprovação da Inscrição

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Assinatura da Presidente da Comissão do Processo Seletivo
ANEXO III 

TEXTO EXPOSITIVO 

CAPA DO TEXTO EXPOSITIVO
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NOME DO CANDIDATO




LINHAS DE PESQUISA DO PROGRAMA
(     ) Literatura e Cultura: representações em perspectiva interdisciplinar
(     ) Linguagem: Língua/linguagem em perspectiva interdisciplinar


PROFESSOR ORIENTADOR (opção 1)
............................................................
PROFESSOR ORIENTADOR (opção 2)
............................................................

TEMÁTICA DE INTERESSE:
...............................................................................


OBSERVAÇÃO: A identificação do candidato deve ser feita apenas na capa do texto expositivo, que será retirada antes de o mesmo ser encaminhado para a banca avaliadora. Se houver identificação no TEXTO EXPOSITIVO, o candidato será desclassificado. 

TEXTO EXPOSITIVO

NÚMERO DE INCRIÇÃO DO CANDIDATO
(Preenchido pelo mestrado)


LINHA DE PESQUISA


PROFESSOR ORIENTADOR 1 

PROFESSOR ORIENTADOR 2

TEMÁTICA



Elaborar o texto expositivo apresentando a temática de interesse e o(s) objetivo(s) de pesquisa, relacionando-os à linha de pesquisa para a qual se candidata, bem como a justificativa para tal escolha. Deverá argumentar sobre as competências de que dispõe para desenvolver a pesquisa pretendida, relacionando-as a sua trajetória acadêmica e/ou experiência profissional.              

FORMATAÇÃO - NÚMERO DE PÁGINAS

O texto deve (condição essencial) ser apresentado com extensão mínima de 2 (duas) e máxima de 4 (quatro) páginas. Deve ser entregue em 3 (três) vias, papel A-4, fonte 12 (times new roman), espaço 1,5, margens direita e esquerda 3cm, margens superior e inferior 2,5 cm, ENCADERNADO.

OBSERVAÇÃO: 

● O texto deve ser escrito em língua portuguesa, seguindo rigorosamente aspectos linguísticos-formais de expressão e organização textual. 





ANEXO IV

REFERÊNCIAS RECOMENDADAS PARA A PROVA 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO

LINHA B

1. Questão Geral (obrigatória para todos os candidatos da linha B) Bibliografia:

BENVENISTE, Émile [1939]. Natureza do signo linguístico. In: BENVENISTE, Émile. Problemas de Linguística Geral I. Campinas: Pontes, 1995. 

KUMARAVADIVELU,B. A Lingüística Aplicada na era da globalização. In Moita Lopes, L. P. (Org). Por uma Lingüística Aplicada INdisciplinar. São Paulo: Parábola, 2006


2.  Questão Específica (obrigatório escolher uma das opções abaixo)

2.1  Tradução: 
ECO, U. Os sinônimos do altavista. In ECO, Umberto. Quase a mesma coisa: experiências de tradução. Trad. Eliana Aguiar. São Paulo: Record, 2007. p. 29-40. 

JERÔNIMO, S. Carta a Pamáquio sobre os problemas da tradução. In _____: Introdução, revisão de edição, tradução e notas de Aires A. Nascimento. Lisboa: Cosmos, 1995.
	
2.2 Análise do discurso:
ORLANDI, E . Interpretação: autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico. 2. ed. Campinas: Pontes, 2007. 

2.3 Ensino de língua:
POSSENTI, S. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1998.


ANEXO V

TERMO DE COMPROMISSO
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TERMO DE COMPROMISSO




Eu, ____________________________________________________________________,
                                                                                                               (nome completo)
(______________________________________________________________________)
                                                                                                               (nacionalidade)
Carteira de Identidade nº ______________________, CPF _____________________, venho, por meio deste, assumir compromisso de dedicação às atividades, durante o desenvolvimento do Mestrado em Letras: Linguagens e Representações, e de participação em eventos científicos na área de minha pesquisa, com apresentação de trabalho.
			(estado civil) 

Local: __________________________________________________________________

Assinatura:______________________________________________________________

ANEXO VI

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
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À presidente da banca de Seleção do Mestrado em Letras: Linguagens e Representações
NOME DO CANDITADO: _____________________________________________
ASSINATURA: _____________________________________________________
DATA: ____________________________________________________________












CONFORME JUSTIFICATIVA ABAIXO, SOLICITO A REVISÃO DA ANÁLISE E AVALIAÇÃO: 
Resultado parcial – (   ) prova de conhecimento específico  

Resultado parcial – (   ) Análises do Curriculum Vitae e do histórico escolar de graduação    (     )  Análise do texto expositivo e defesa oral

Resultado final – (   )






JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO

Os argumentos com os quais contesto o resultado: (   ) parcial, (   ) final, referente à fase (____________________________________________________________________________) são:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________							
ANEXO VII
 SELEÇÃO DE CANDIDATOS
Turma 2016/2018 (vagas remanescentes)

Candidato: _____________________________________________________
Linha B
Avaliador(es): __________________________________________________ 

BAREMA - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS



Pontuação máxima
Nota Atribuída


Questão1
Questão2
Aspectos linguístico-formais de expressão escrita e organização textual.  


3,0

1,5

1,5
Capacidade de argumentação e demonstração de conhecimento empírico e ou teórico.


7,0

3,5

3,5
TOTAL



Data e assinatura do avaliador:

______________________________________________________________________






ANEXO VIII

BAREMAS PARA ANÁLISE DO TEXTO EXPOSITIVO E DA DEFESA ORAL 
(SELEÇÃO 2016/2018 - vagas remanescentes) 

LINHA: B

Candidato: _____________________________________________________________
BAREMA I (TEXTO)
QUESTÕES
PONTUAÇÃO
PONTOS OBTIDOS
Apresentação da proposta – objetivo(s) bem definidos.
1,0

Justificativa para realização da proposta de pesquisa e sua importância para a linha de pesquisa.

1,5


Fundamentação teórica pertinente e adequada.

1,5

Aspectos linguístico-formais de expressão escrita e organização textual.  

1,0

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS


BAREMA II (DEFESA)
QUESTÕES
PONTUAÇÃO
PONTOS OBTIDOS
Apresentação da proposta.

1,0

Relevância da proposta e afinidade com a linha de pesquisa e a temática pretendidas.

1,0

Respostas a questões específicas relacionadas ao texto expositivo.

1,0

Capacidade de estabelecer relações entre o CV comprovado e o texto expositivo (o registro deverá ser assinado pelo candidato, ao final da defesa).


2,0

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS

INTERESSE EM BOLSA: (    ) sim  (    ) não

BANCA:
Avaliador 1: ____________________________________________________
Avaliador 2:____________________________________________________
Avaliador 3: ____________________________________________________ 

Ilhéus, ......................./............../2015.
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ANEXO IX
BAREMA PARA ANÁLISE DO CV E DO HISTÓRICO ESCOLAR 
(SELEÇÃO 2016/2018 - vagas remanescentes) 
LINHA B
Candidato: _____________________________________________________________
ITEM 1: FORMAÇÃO ACADÊMICA 
(MÁXIMO DE 10 PONTOS- PESO 4)
ITENS
PONTUAÇÃO
PONTOS OBTIDOS
Histórico escolar 

média geral

Curso de especialização

0,5 (por curso)

Curso de mestrado

2,0 (por curso)

Outro tipo de aperfeiçoamento acadêmico

0,25 (por curso)

TOTAL

ITEM 2: ATIVIDADES CIENTÍFICAS, DE EXTENSÃO E OUTRAS MODALIDADES 
(MÁXIMO DE 10 PONTOS- PESO 6)
ITENS
PONTUAÇÃO
PONTOS OBTIDOS
Bolsista ou voluntário de Iniciação Científica
1,0 (por ano)

Outro tipo de bolsa (extensão e outras)
0,5 (por ano)

Publicações em revistas e periódicos – Qualis A- autor e co-autor
2,5 (por publicação) 

Publicações em revistas e periódicos – Qualis B1 a B3- autor eco-autor
2,0 (por publicação)

Publicações em revistas e periódicos – Qualis B4 a C -autor e co-autor
1,5 (por publicação) 

Publicações em anais de eventos científicos – texto completo
1,0 (por publicação)

Publicações em anais de eventos científicos– resumo expandido
0,5 (por publicação)

Outras publicações (artigos em jornais, magazines, obras artísticas, etc.)
0,5 (por publicação)

Publicações em anais de eventos científicos– resumo simples
0,25 (por publicação)

Traduções publicadas em eventos científicos, periódicos ou livros (aprovados por conselho editorial)
1,0 (por publicação)

Capítulos de livros publicados (aprovados por conselho editorial)
1,0 (por publicação)

Participação em grupos de pesquisa (CNPq)
1,0 (por ano)

Participação em eventos científicos– apresentação de trabalho
0,5 (por evento)

Participação em eventos científicos– ouvinte – acima de 40 horas
0,3 (por evento)

Participação em eventos científicos – ouvinte – de 20 a 40 horas
0,2 (por evento)

Participação em eventos – outros tipos 
0,1 (por evento)

TOTAL


ITENS
PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO FINAL
TOTAL DE PONTOS – ITEM 1
_________x 4

TOTAL DE PONTOS – ITEM 2
_________x 6

TOTAL



TOTAL DA PONTUAÇÃO FINAL: ___________ ÷ 10 = _______________


Avaliador 1: ____________________________________________________

Avaliador 2:____________________________________________________

Avaliador 3: ____________________________________________________ 

Ilhéus, ......................./............../2015.

