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Dispõe sobre o Plocesso Seletivo do
Curso de Pós-Gladuação lolo ,çensu ent
Educação do Carnpo para o Cantpus Bo't:r

Jesus da Lapa.

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano no uso de suas atribuições legais

tonra pública as llollras que regem o processo de seleção para ingresso no Curso de Pós-Graduaçào luto

,se,,s'¿/ em Educação do Campo no âmbito do Canrytus Bom Jesus da Lapa.

1. DO PÚBLICO ALVO

1.1 O Curso destina-se aos professores das redes públicas de ensino, ern exercício nas escolas do carnpo, e

que sejam poftadores de diploma de nível supedor devidanrente reconhecidos e legistrados nos órgãos

competentes, com fonnaçâo em quaisquer áreas do con-hecimento, ou estudantes de graduação que estejanl

cursando o último seurestre de Cursos de Pedagogia ou Licenciaturas nas áreas de Ciências da Natureza

(Ciências Naturais, Química, Física ou Biologia), Ciências Hullanas (História, Geografia, Sociologia ou

Filosofia), Linguagens (Letras, Língua Estrangeira ou A.rtes) ou Matemática.

1.2 O Culso tem corno objetivo central proporcionar fonnação continuada interdisciplinal a

educadores de escolas do campo, buscando contribuir para a oferta de uma educação do campo

contextualizadaàs realidades socioculturais e econômicas dos povos do campo, de qualidade e eÍn

confonnidade com as Diretrizes Nacionais Operacionais pala a Educação do Canpo.

2.DO NÚN{ERO DE VAGAS

2.1 Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas, sendo:

. 30 (trinta) vagas ser'ão destinadas aos professores erì efetivo exercício docente nas escolas

do carnpo; e

. 10 (dez) vagas serão destinadas aos estudantes que estejam cursando o últirno semestre de

Cursos de Gladuação, confonre iteln 1.1 deste Edital.
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2.2 Em caso de não preenchirnento das vagas ern quaisquer das rrodalidades de público,

complenrentar-se-á (ão) a(s) vaga(s) corn a lista de classificados.

3. DAS INSCRICOES

3.1 As irrscrições deverão ser feitas através de link disporiível no site:

at br'/ruriclades/la a

3.2 As inscrições serão Eatuitas e o candidato pleencher'á o fonnulár'io de inscriçâo,

exclusivameute, via inteuret.

3.3 Depois de enviada a inscrição, o candidato deverá arlexar e enrriar parc o e-tnail:

eclucampo@lapa.ifbaiano.edu.br, em arquivo único, em PDF, os seguintes docutnentos:

o Pr'é-Projeto de Pesquisa (Anexo I); e

o Memorial Descritivo, o qual deverá contel a trajetórìa de vida, acadêrnica e profissional do

docente das escolas do carnpo, experiências, dificuldades, aspirações. (Obs.: os estudantes

do últirno sernestle da graduação tambéln deverão fazer o Mernorial Descritivo,

especificando sua tlajetória de vida, acadêrnica e profissional, destacando sua relação com a

Educação do Carnpo. (Anexo II).

3.4 O preenchirnento do Formulário de Inscrição será de inteira responsabilidade do candidato.

Todos os calnpos do Fonnulário são obligatórios.

3.5 Os documentos originais e/ou comprobatórios deverão ser apresentados na etapa da Entrevista,

caso o candidato seja aprovado para esta etapa.

3.ó Serão hornologadas apenas as inscrições que atenderem ao disposto nos itens 3.2,3.3 e 3.4. A

lista dos candidatos cotn inscrições deferidas set'á publicada no site:

wwrv. i fu aiano. edu.br/uni dades/l apa, confonne calendário do processo seletivo (Anexo III)

4. DO PROCESSO DE SELEÇAO DOS CANDIDATOS

4.1 A seleção dos candidatos às vagas no Curso de Especializaçáo ern Educação do Campo

obedecerá as seguintes etapas e cl'itérios:

o Análise do Pré-Projeto de Pesquisa (30 pontos);

o Memolial descritivo (40 pontos);

o Entrevista (30 pontos);

4.2 As três etapas totalizam l00 pontos; e

4.3 A seleção considelará o seguinte Barelna:
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Bntrevista

(2" ETAPA)

Memorial Descritivo
(Obs.: Quando for o caso, os

comprovantes deverão ser
entregues no dia da entrevista)

(1" ETAPA)

Análise do Pré-Projeto de
Pesquisa

(1" ETAPA)

ETAPA

Total
Subtotal

Percepções sobre o Campo, a

Educação do Carnpo e as

Escolas do/no Campo.

Relação da Proposta de
Pesquisa com a Proposta do
Curso

Perspectivas profissionais ou de
atuação social-educacional a

partir do Curso.

Motivação para escolha do

Curso

Subtotal

Percepções sobre o Campo, a

Educação do Campo e as

Escolas do/no Carnpo.

Cursos de capacitação ou

aperfeiçoamento na área de
Educação do Campo. (corn
comprovação via cerlificado)

Apresentação de Trabalhos conl
a temática Educação do
Campo.

Experiência Profissional nas
Escolas do Campo.
(Caso não tenha corno
comprovar, será necessário
descrever a experiência docente
nas Escolas do Campo de

forma pormenorizacla).

Subtotal

Exequibilidade da Proposta
para alcance dos resultados
prevrstos.

Organização do Projeto de

Pesquisa, no que se refere à

estrutura solicitada neste Edital.

Pesquisas com foco em Escolas
do Campo eln Á.eas de

Refomra Agrár'ia, Cornunidades

Quilornbolas, Conunidades
Indígenas, Corlunidades
Ribeirinhas.

Proposta Metodológica calcada
na Pesquisa-Acão.

Reler,ância do Trabalho 1lo que

concenìe a pl'ocessos de

Educacâo clo Campo

CRITERIOS

100
30

10

5

l0

5

40

Máximo de 6 pontos

3 pontos por curso
Máximo de pontos: 12

2 pontos por curso
Máximo de pontos: l2

2 pontos para cada ano letivo
Máximo de pontos: 10

30

5

5

5

10

5

PONTUAÇAO
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5. DA CLASSIFICAçÃO FINAL

5.1 Os candidatos serão classificados, por ordem decrescente, de acordo colr a Nota Final (NF)

resultante do somatório das notas obtidas nas etapas.

5.2 8m caso de empate serão aplicados os seguintes cdtérios, na ordem descrita:

a) rnaior idade entre os candidatos (rnaiores de 60 anos), confonne previsto no Aft.27,

parágrafo único, da Lei N" 10j741/2003;

b) rnaiol nota no Plano de Pesquisa, considerando o irnpacto científico-educacional e

econôrnico-social do mesmo;

c) rnaior ternpo de exercício na atividade profissional; e

d) e persistilrdo o empate será considerada a rnaior pontuação na Entrevista.

5.3 Ern caso de não preenchirnento das vagas em quaisquer das modalidades de público (Docentes

de Escolas do Carnpo/Estudantes do último semestre das graduações descritas no item 1.1

cornplementar-se-á (ão) a(s) vaga(s) corn a lista de classificados.

5.4 O Resultado do Processo Seletivo será divulgado nos site aiano.edu.brluni

5.5 A data de divulgação do Resultado será a indicada no Anexo III.

6. DA MATRICULA

6.I Para efetuar a matrícula, o candidato deverá entregar a seguinte documentação, na Secretaria de

Registros Acadêrnicos :

o Uma foto 3x4 recente;

o Fotocópia da Cédula de Identidade;

o Fotocópia do CPF;

o Fotocópia do Diploma, Certificado de Conclusão de Curso de Graduação ou comprovante

de rnatrícula de graduação (últirno semestre);

r Fotocópia da Reservista (candidatos do sexo rnasculino);

o Fotocópia do título de eleitol e comprovante de regularidade cadastral; e

o compro"uï" 

ï;i:ïidatos que decrarararn no Fonnulário de rnscrição ter algurn tipo
de "necessidade educacional especial", deverão também eutregar Laudo
Médico de Especialista que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência,
coln expressa referência ao código conespondente da Classificação
Intemacional de Doença - CID.
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6.2 Todas as fotocópias dos documentos solicitados l1o item 6.1 devem ser autenticadas ou

apresentadas corn os docurnentos oliginais.

6.3 A ausência de urn dos docurlentos exigidos irnplicará na não efetivação da rnatrícula.

6.4 Será considerado desistente o candidato que não efetuar a tnatrícula uo per'íodo e hor'ário

estabelecidos.

6.5 Havendo desistências da rnatrícula serão convocados os candidatos habilitados, obedecendo a

orderll geral de classificação, durante o período rnáximo de 15 dias corridos após o início das

aulas.

7. DAS TNFORMAÇOES GERAIS SOBRE O CURSO

7.1, O Curso ferâ carga horária total de 448 horas.

7.2 O Curso será oferlado com aulas concentradas nos finais de semana (sexta, sábado e

dorningo).

7.3 O primeiro rnonento do Curso, não compatibilizado na catga horária total, será o Serninário

de Integração e Planejamento entre professores e estudantes, eln que será apresentada a

Proposta Pedagógica do Curso, definidas as orientações, etc..

7.4 O Curso será constituído de 18 disciplinas obrìgatórias e 1 Seminário Integrador,

distribuídos ern 3 semestres letivos.

7.5 O estudante deverá elabolal uma Monografta coûro lesultado de seu Projeto de Intervenção,

confonne legularnento do Curso.

7.6 O Curso terá, como fenamenta de suporte pedagógico, o Ambieute Virtual de Aprendizagern

- MOODLE.

7.7 As aulas serão realizadas no IF Baiano - Campus Bom Jesus daLapa, rnas poderão oconer

em outlos espaços previarnente planejados na fonna de visitas técnicas ou atividades

similales.

7.8 O Cronograrna das Aulas selá apresentado no Semiuário de Integração.

8. DAS CERTIFICAÇOES

8.1 Os cerlificados e o histórico escolar serão emitidos pelo Instituto Fedelal de Educação,

Ciência e Tecnologia Baiano, desde que cumpljdas/atendidas às condições definidas no

Projeto Pedagógico do Curso, a sabet':

8.1.1 Aprovação em todas as disciplinas do Curso;

8.1..2 Frequência rnínirra de 75o/o da calga horária do Curso, de acoldo cotr a Resolução do

CNE/CES nn 01, de 03 de ablil de 2001 ; e
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8.1 .3 Apresentação e aprovação do Trabalho de Conclusão cle Culso (Monografra), que deverá

obedecer às lrormas e odeutações dispostas no Projeto Pedagógico do Curso - PPC e na

regularlentação específica pat'a o TCC.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1- Pala o cumpt'irnento dos horál'ios previstos neste Edital levar'-se-á em consideração o hor'ário

local.

g.2 A Cornissão deAvaliação será composta pol', llo tníuitno, quatro plofessores vinculados ao

Programa de Pós-Gl'aduação lato sens'u em Educação do Carnpo.

9.3 A inscrição do candidato irnplicar'á o conhecimento e a tácita aceitação das uonnas e

condições estabelecidas neste Edital, eln relação às quais uão poderá alegar

desconhecimento.

9.4O resultado fural do plesente processo seletivo será hornologado pelo Reitor do Instituto

Fedetal de Educação, Ciêucia e Tecnologia Baiano.

9.5 O presente Edital poder'á ser cancelado ou alterado, etn parte ou no todo, a qualquer tempo,

desde que por motivos supervenientes, legais ou relevantes assitn o detenninerì, seln que

isso venha a gerar direitos ou obrigações em relação aos interessados.

9.6 Os casos ornissos e as situações não previstas neste Edital serão analisados pelo Colegiado

do Curso de Pós-Graduação ern Educação do Carnpo.

Salvador, 28 dejulho de 2016

r/ GEO CIMENTO
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ANEXO I

ESTRUTURA DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA

O Pré-Projeto de Pesquisa deverá conter:

1. Capa (Norne da Instituição, Título do Projeto, Nome do Candidato, Mês e Ano);
2. Resumo;
3. Introdução (ustificativa - explicitação da relevância da proposta -, problenëúica na qual a

proposta está focada e objetivos);
4. Aspectos rnetodológicos (descrever coÍlo será realizada a proposta de pesquisa e

intervenção considerando/apresentando talnbém a exequibilidade/viabilidade da rnesma);

5. Resultados esperados; e

6. Referências.

Observação: O aporte teórico sobre a temática de pesquisa proposta deverá ser apresentado ao

longo dos itens do Pré-Projeto de Pesquisa. O Pré-Projeto deverá ter no rnínimo 8 e no máxirno 12

páginas.
Formato: Fonte Tirnes New Roman, Tamanho 12, alinharnento justificado, espaçamento entre

linhas - 1,5.
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ANEXO II

ORIENTÁ.ÇOES PARA ESCRITA DO MEMORIAL DESCRITIVO

O Mernorial Descritivo é uma autobiografia que descreve, analisa e critica

acontecimentos sobre a trajetória de vida acadêrnica e profissional do candidato, avaliando cada

etapa de sua experiência.

Recomenda-se que o Memorial inclua em sua estrutura seções que destaquem as

infonnações mais significativas, como experiências com o catnpo, a fonnação, as atividades

técnico-científicas e artístico-culturais, as atividades docentes, as atividades de administração, a

produção científica, entre outras.

O texto deve ser redigido na primeira pessoa do singular, o que pennitirá ao candidato

enfatizar o rnérito de suas realizações. A redação deve conter no máxirno 05 páginas, na fonte

Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5.
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ANEXO III

CRONOGRAMA

10/t0120r6
De28109 a07110

26t0912016
2310912016

2210912016

19 e 20109/2016
0910912016

22/0812016
0l a 19108/2016

2910712016
DATA

Início das Aulas
Matrículas (1 " Charnada)

Resultado Final
Recursos

Divulsacão do Resultado
Entrevistas

Resultado da 1o Fase
Homologação das Inscrições

Período de Inscrições
LanÇamento do Edital

DESCRIÇAO
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