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Edital de chamada interna Nº 01/2017 de seleção de discentes para o 
GEHU 

 
 

O Grupo de Pesquisa em Ciências Humanas, 

Educação, Política, Direitos Humanos e Cultura 

– GEHU convoca os discentes do ensino 

superior, médio e técnico subsequente, para 

seleção de 20 discentes. 

A Coordenação de Pesquisa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Baiano torna público às inscrições para a Chamada Interna de seleção de discentes 

do Campus Santa Inês para participação nos projetos em desenvolvimento pelo 

Grupo de Pesquisa em Ciências Humanas, Educação, Política, Direitos Humanos 

e Cultura – GEHU: 

I) Memória e Identidades Sociais no Vale do Jiquiriçá - BA: o passado e o presente 

nos trilhos da história; 

II) Mulheres no Vale do Jiquiriçá - BA: Memória, Gênero, Violência e Educação;  

III) Territorialidade da Educação do Campo; 

IV) Corpo, educação e sexualidade. 

1. OBJETIVO 

1.1 A Chamada tem por objetivo selecionar discentes do IFBaiano Campus Santa Inês 

para participação em projetos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa em Ciências 

Humanas, Educação, Política, Direitos Humanos e Cultura – GEHU. 

1.2 O processo seletivo será destinado ao preenchimento de 15 vagas para discentes 

do ensino superior e 05 vagas para discentes do ensino médio integrado e 

subsequente. 

2. DOS REQUISITOS 

I - Ser discente do IFBaiano Campus Santa Inês; 

II - Estar regularmente matriculado; 

III - Possibilidade de dedicação às atividades previstas para o Projeto de Pesquisa em 

regime de 10 (dez) horas semanais; 
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IV – Para os alunos do ensino superior é relevante que o Trabalho de Conclusão de 

Curso – TCC, tenha uma relação com os projetos de pesquisa em andamento, e/ou 

linhas de pesquisas; 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1 O período das inscrições compreenderá de 20/09/17 a 25/09/17 (observados os 

horários distintos descritos no cronograma). 

3.2 O interessado(a) deve encaminhar dados como: nome completo, curso, turma e/ou 
semestre, telefone para contato e indicação do projeto que possui interesse em 
desenvolver as atividades de pesquisa, para o e-mail: gehu.ifbaiano@gmail.com, 
assunto: Seleção de Discentes Grupo de Pesquisa – GEHU, aos cuidados da 
Coordenação do GEHU. 
 
3.3 Demais documentos para comprovação e situação do discente serão solicitados 
após o processo de seleção. A sua não apresentação redundará na exclusão do 
discente. 
 
4.CRONOGRAMA 
 
4.1. O cronograma a ser observado pelos discentes do Ensino Médio levou em 
consideração os horários disponíveis para os grupos de estudos/pesquisas e segue 
abaixo discriminado: 
 

ENSINO MÉDIO e TÉCNICO SUBSEQUENTE 

Etapa Período 

Lançamento da Chamada 20/09/2017 

Período de inscrição 20/09/2017 e 25/09/2017 

Avaliação – Produção de Texto 27/09/2017 às 10h em local a ser 
divulgado 

Resultado da Avaliação – Produção de 
Texto 

28/09/2017 

Entrevista 29/09/2017 às 10h e às 15h.  local a ser 
divulgado 

Divulgação dos resultados 02/10/2017 

4.2. O cronograma a ser observado pelos discentes do Curso Superior segue abaixo 
discriminado: 
 

CURSOS SUPERIORES 

Etapa Período 

Lançamento da Chamada 20/09/2017 

Período de inscrição 20/09/2017 a 25/09/2017  

Avaliação – Produção de Texto 27/09/2017 às 20h em local a ser 
divulgado 

Resultado da Avaliação – Produção de 
Texto 

28/09/2017 

Entrevista 29/09/2017 horário e local a ser divulgado 

Divulgação dos resultados 28/09/2017 

 

 

 



3 
 

5. DA SELEÇÃO 

5.1 A seleção será realizada pelos coordenadores do GEHU (Cátia Cilene Farago, 

Carlos Magno Augusto Sampaio, Rita Amparo, Josmar Barbosa e Clovis Santos),  

levando-se em consideração o desempenho em: 

5.1.1 Avaliação de produção de texto com tema relacionado aos projetos em 

andamento. A produção do texto tem como objetivo avaliar a capacidade de 

interpretação, de argumentação e articulação das partes do texto. Avalia-se também o 

uso de recursos formais, clareza na linguagem, uso da norma culta entre outros. 

5.1.2 Entrevista com os coordenadores dos Projetos de Pesquisa em andamento e 

previamente apresentados no início deste Edital. 

5.1.3 A nota final será obtida a partir da média entre as notas obtidas na Produção de 

Textos e na Entrevista. 

5.1.4 Em caso de empate entre os candidatos serão seguidos os seguintes critérios de 

desempate: 

    5.1.4.1 A maior nota na avaliação de produção de texto; 

    5.1.4.2 Maior idade. 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

A qualquer tempo, a presente Chamada poderá ser alterada, revogada ou anulada, no 

todo ou em parte, seja por decisão unilateral do IFBaiano, seja por motivo de interesse 

público ou exigência legal, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação 

de qualquer natureza. 

 

Santa Inês, 20 de setembro de 2017 
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Aline de Assis Lago 
Coordenadora de Pesquisa 
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