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Dispõe sobre o Processo Seletivo do
Curso de Pós-Graduação lalo sensu em
Linguagens, Produção Textual e Estudos
Culturais a ser ofertado pelo Compus
Govemador Mangabeira.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

BAIANO, no uso de suas atribuições legais, torna públicas as norrnas que regem o Processo

Seletivo discente para ingresso llo Curso de Pós-Graduação lato sensu em Linguagens, Produção

Textual e Estudos Culturais a ser ofertado pelo Campus Govemador Mangabeira.

1. DO PÚBLICO-ALVO

1.1 O Curso destina-se a professores, portadores de diplornas de nível superior devidarnente

reconhecidos e registrados nos órgãos competentes, coln fonnação na ërea de conhecimento ern

Letras, Pedagogia e licenciados ern Ciências Hurnanas, priorizando os profissionais que atuam ern

espaços fonnais e/ou não-fonnais da educação.

1.2 O Curso tern como objetivo central proporcionar a fonnação continuada de professores do

Ensino Fundamental e Médio na ârea da Linguagem e Cultura, visando o aprofundarnento teórico-

rnetodológico na área educacional e da pesquisa científ,rca, visando atualizar a formação e prática

plofissional, de acordo coûr as especihcações da Pós-Graduaçã,o Lalo Sensu.

z.DO NÚTUBNO DE VAGAS

Serão ofeftadas 30 (trinta) vagas.

3. DAS INSCRICOES

3.1 As inscrições deverão ser feitas na sala da DireçãoAcadêrnica do Campus, de fonna

no período estipulado no Cronograma (Anexo I).



3.2 Junto corl1 o formulár'io de inscrição devidarnente preenchido (Anexo II), o caudidato deverá

entregar os seguiutes documentos:

. Curriculum Vitae com documentos conprobatór'ios; e

. Diplorna de graduação ou atestado de plovável concluinte corn histórico escolal.

3.3 O preenchimento do Fonrulário de Inscrição será de inteila responsabilidade do candidato.

Todos os carllpos do Fomrulário são obrigatór:ios.

3.4 Todas as fotocópias dos docurrentos entregues dever'ão ser autenticadas ou aplesentadas coul os

documentos orìginais.

3.5 Serão horr-rologadas apenas as inscrições que atenderem ao disposto nos itens 3.2,3.3 e3.4. A

lista dos candidatos com inscrições deferidas será publicada no site:

\\rur\ r. ifþ¿i¿no. edu.br /unidad es/slnb- confonne calendário do processo seletivo (Anexo I) e rios

rnurais do Compus

4. DO PROCESSO DE SELEÇAO DOS CANDTDATOS

4.1 A seleção dos candidatos às vagas no Curso de Especialização em Linguagens, Produção

Textual e Estudos Culturais obedecerá as seguintes etapas e critérios:

. análise de curículo (50 pontos); (COMPROVADO)

. análise da Carta de Interesse (50 pontos), (AVALIAÇÃO ESCRITA PRESENCIAL-

coNFoRME CRONOGRAMA APRESENTADO NO ANEXO I)

4.2 As duas etapas totalizan 100 pontos; e

4.3 A seleção considerará o seguinte Barerna:

Avaliação
de Carta
de
Inteução

Análise
do
Currículo
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ETAPA)

ETAPA

Relação entre ploposta aplesentada e intenção em realizar o

Perspectivas profìssionais ou de atuação social a partir do
curso

Motivação pala escolha do curso

Cursos de capacitação ou aperfeiçoarnento

Expeliência Profissional (1 ponto por ano de experiência)

Vinculação a Grupos de Pesquisa

Pesquisas ou projetos de extensão jârcalizadas corn a ternática

Apresentação de Trabalhos

CRITERIOS
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ETAPA)

Análise da estrutura textual

Curso

15

5. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

5. 1 Os candidatos selão classificados, pol ordern decrescente, de acordo corn a Nota Final (NF)

lesultante do somatório das notas obtidas na primeira e segunda etapa.

5.2 Ern caso de empate serão aplicados os seguintes critérios, na ordem descr-ita:

a) n-raior idade entre os idosos (rnaiores de 60 anos), confonne plevisto no Art. 27, parâgrafo
único, da Lei N'10.74112003;
b) rnaior nota na análise da cafia de intenção;
c) maior tempo de exercício na atividade profissional;
d) e persistindo o empate será considerada a maior pontuação na análise do curículo.

5.4 O Resultado do Processo Seletivo será divulgado llos site

e llos lnurais do Campus.

5.5 A data de diwlgação do Resultado será a indicada no Anexo I.

6. DA N{ATRICULA

6.7 Para efefuar a matrícula, o candidato deverá entregar a seguinte documentação, na Secretaria de

Registros Acadêmicos:

. Urna foto 3x4 recente;

. Fotocópia da Cédula de Identidade;

o Fotocópia do CPF;

o Fotocópia do Diplorna, Certificado de Conclusão de Curso de Graduação ou Atestado de

provável concluinte.

. Fotocópia da Reservista (candidatos do sexo rnasculino);

. Fotocópia do título de eleitor e complovante de regularidade cadastral; e

o Comprovante de residência.

Pala os candidatos que declararaln no Fonnulário de Inscrição ter algurn tipo
de "necessidade educacional especial", deverão também entregar Laudo
Médico de Especialista que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência,
com expressa referência ao código correspondente da Classihcação
Intemacional de Doença - CID.

6.2 Todas as fotocópias dos documentos solicitados no itel¡ ó.1 devem ser autenticadas

apresentadas corn os docurnentos origiriais.



6.3 A ausência de um dos documentos exigidos iu-rplicará na uão efetivação da matr'ícula.

6.4 Será considerado desistente o candidato que não efetual a matrícula uo per:íodo e horárjo

estabelecìdos.

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

ordeln geral de classificação, durante o período rláxillo de 15 dias corridos após o início das

aulas.

7. DAS TNFORN{AÇÕES GERATS SOBRE O CURSO

7.1 O Curso terâ carga horária total de 3ó0 holas.

'/.2 O Curso será oferlado colrl aulas concentradas rlos f,rnais de selnana (sábados e

eventualmente às sextas-feiras).

7.3 O Curso será constituído de 08 disciplinas obrigatórias e 1 Serninário Integrador,

distlibuídos em 3 semestres letivos, podendo ocon'er em até 4 semestres letivos.

1.4 O estudante dever'á elaborar a produção de um artigo científico colr1o lesultado de seu

Projeto de Intervenção, confonne regulamento do Curso.

1.5 As aulas ser'ão realizadas no IF Baiano - Cantpus' Governador MangabeiLa, rnas poderão

ocoffer ern outros espaços previarnente planejados na fonna de visìtas técnicas ou atividades

siurilares.

1.6 O Cronograma das Aulas será apresentado na aula Inaugural.

8. DAS CERTIFICAÇÕES

8.1 Os certificados e o histórico escolar serão emitidos pelo Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia Baiano, desde que curnpridas/atendidas às condições definidas rio Plojeto

Pedagógico do Cul'so, a saber:

8.1.1 Aplovação em todas as disciplinas do Culso;

8.1.2 Frequência rlínirna de 75o/o da carga horár'ia do Curso, de acoldo com a Resolução do

CNE/CES nn 01, de 03 de abril de 2001; e

8.1.3 Apresentação e aprovação do artigo científico produzido collìo trabalho final de Curso, que

deverá obedecer às nonnas e orientações dispostas no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) 
" tr{7t

regulanrentação especihca para o TCC.



9. DAS DISPOSIÇOES GERAIS

9.1 Para o curnprirnento dos horários previstos neste Edital lerrar-se-á ern considelação o horário

local.

9.2 A Cornissão de Avaliação será composta por, l1o rlínirno, dois plofessores vinculados ao

Prograrra de Pós-Graduação lato sensu ern Linguagens, Produção Textual e Estudos Culturais.

9.3 A insclição do candidato implicará o conhecimento e a ttrcrta aceitação das lronnas e

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecitneuto.

9.4 O resultado final do presente processo seletivo será hornologado pelo Pró-Reìtor de Pesquisa

e Inovação do Illstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiauo, Campus Goveurador

Mangabeira.

9.5 O presente Edital poderá ser cancelado ou alterado, em pafte ou no todo, a qualquer tetnpo,

desde que por motivos supervenientes, legais ou relevantes assim o detennineln, setn que isso venha

a geraÍ dileitos ou obrigações eln relação aos interessados.

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

do Curso de Pós-Graduação lato sensu ern Linguagens, Plodução Textual e Estudos Culturais.

Salvador, 25 de agosto de2016.
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Reitor



ÄNEXO I

CRONOGRAMA

Início das aulas
Matrículas
Resultado Final pós-recurso
Recursos
Resultado preliminar

II Etapa: Esclita da Caúa de intenção

(presencial).

Período de Insclições

Lançarnento do edital

DESCRIÇÃO

29110/16
18 a21ll0l16

1llr0l16
13lt0lr6

até l2l10lI6

07 a 10110116

05/09 a 20109116 das 9:00 às 1 I :30 e

das 13:00 às l6:30

2st08116

DATA



ANEXO II

PROCESSO SELETIVO _ 2016 _ FICHA DE INSCRICAO

Governador Mangabeira, _ de de 2016.

Assinatura do Candidato

CPF:

Tel. Res.

Bairro

Data de Nascimento:

RG

Celular:

Município:

Instituição em que atua

I

Atividade Profi ssional :

Pós-Graduação (concluída) :

Graduação

Naturalidade:

Orgão Exp. Data Exp.

e-mail:

Estado

End. Res

Norne

Especialização de Interesse:


