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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DO   
CURSO DE MESTRADO MULTIDISCIPLINAR E PROFISSIONAL EM  

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO SOCIAL  
 
 

CAPÍTULO 1 - PREÂMBULO  
 
O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Gestão Social, no uso de suas atribuições legais, torna 
público e estabelece as normas do processo seletivo para o preenchimento das vagas do curso de Mestrado 
Multidisciplinar em Desenvolvimento e Gestão Social da ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA BAHIA, amparada pela legislação que regula a oferta de cursos de pós-graduação stricto senso 
no país (Resolução CNE-CES n. 1, 2000/ Portaria Capes n. 80, 1998 / Resolução Conselho UFBA n. 02, 1996 
/ Normas Complementares para Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu na UFBA , 1998).  
 
O presente edital foi aprovado pela Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento e Gestão Social em reunião realizada em 15 de janeiro de 2013.  
 
O curso de Mestrado Multidisciplinar em Desenvolvimento e Gestão Social está estruturado em seqüências 
de ensino que compreendem disciplinas, oficinas, seminários, atividades de pesquisa, Residência Social e 
dissertação-projeto de mestrado.   
 
A Residência Social, atividade realizada pelos mestrandos preferencialmente no exterior, é uma tecnologia 
criada pelo CIAGS/UFBA, registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI. 
Caracteriza-se pela inserção de alunos em organizações e projetos relacionados ao desenvolvimento social, 
complementando sua formação com uma vivência prática intensiva. O financiamento da viagem e despesas 
durante a realização da residência social é de total responsabilidade do estudante.    
 
As aulas serão realizadas presencialmente durante uma semana por mês. O prazo máximo de conclusão de 
curso é de 24 meses, ininterruptos, incluindo a apresentação do trabalho final. Não se computará para o 
prazo definido no seu regimento interno, o tempo correspondente a: a) trancamento total do curso ou 
dispensa de matrícula, aprovados pelo Colegiado, podendo ocorrer apenas pelo período de 01(um) 
semestre, independente do caso; b) trancamento total do curso ou dispensa de matrícula, indicados pelo 
Serviço Médico da Universidade.  
 
O Mestrado é composto por oito linhas de pesquisa:  
 

1. ENSINO, PESQUISA E INTERVENÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA E GESTÃO SOCIAL  

Gestão social do Desenvolvimento Territorial como matéria da educação profissional em diversos níveis e 
ambientes formativos. Contextualização e significados do ensino da Gestão Social em diferentes construções 
históricas e espaços multirreferenciais. Desenho e teste de experiências de formação de caráter multi, inter e 
transdisciplinar que articulem ensino, pesquisa, difusão e intervenções sociais, mediadas por tecnologias 
com vistas à práticas profissionais reflexivas e inovadoras da Educação de base social à pós-graduação.   
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2. ECONOMIA SOLIDÁRIA E SUSTENTABILIDADE ECOLÓGICA  

Economia solidária e sustentabilidade ambiental; incubação tecnológica de redes locais de economia solidária 
e formação de práticas em finanças solidárias na sua articulação com a gestão do desenvolvimento territorial 
e comunitário; estratégias de construção de tecnologias sociais inovadoras para a sustentabilidade e 
desenvolvimento local; investigação no campo da antropologia econômica ou da nova sociologia econômica 
problematizando as diferentes possibilidades de instituição do fato econômico na vida em sociedade; 
problematização e proposta de estratégicas de construção de tecnologias sociais inovadoras para a 
sustentabilidade e desenvolvimento local e metodologias integradoras de gestão participativa.  

3. GESTÃO CRIATIVA, DIVERSIDADE E INTERCULTURALIDADE  

Identidade cultural como fundamento da dinâmica organizacional e da gestão social; cultura e criatividade 
como motores de planejamento, execução e gestão de projetos sociais; cultura e criatividade como 
processos de comunicação, negociação e construção social; interculturalidade como fonte de conflito, 
inovação e inserção na lógica contemporânea do mundo globalizado; gestão cultural como eixo de 
desenvolvimento sócio-territorial; gestão do processo criativo como estratégia de alavancamento da 
economia criativa e cultural.  

4. POLÍTICAS PÚBLICAS, POLÍTICAS SOCIAIS E GESTÃO  

Abordagens do estado e múltiplos significados da gestão pública e social no atual contexto de flexibilização 
produtiva; dimensões epistemológica e metodológica do campo de estudo das políticas públicas e seus 
instrumentos (policy studies); abordagens normativas, descritivas ou prescritivas relativas a conhecimentos e 
práticas da política e da gestão, particularmente em Políticas Públicas e Sociais; possibilidades de incremento 
democrático no contexto da utilização de ferramentas eletrônicas; inovação na gestão pública e 
peculiaridade das esfera pública e privada; avaliação de processos de formação de demandas, agenda 
pública e institucional; desenho e implementação de instrumentos de políticas públicas e de gestão social; 
avaliação de política e gestão pública e social.  

5. GESTÃO E RESPONSABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL  

Meio ambiente como bem público de uso comum e como campo de conflitos socioambientais; problemática 
ambiental em suas várias escalas no contexto da transformação do padrão de regulação dos recursos 
ambientais; acordos multilaterais relativos a questões globais como clima e recursos hídricos, governança 
ambiental global: estratégias de mitigação e adaptação e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e Produção 
Limpa; instrumentos de comando e controle e instrumentos econômicos de gestão e práticas de consumo 
consciente; o desenvolvimento sustentável e suas múltiplas dimensões como novo paradigma; os limites 
político-institucionais do desenvolvimento sustentável no Brasil; estratégias ambientais organizacionais e 
responsabilidade social: fatores de vantagem competitiva e legitimidade organizacional; aplicação de 
princípios da sustentabilidade ecológica na gestão de organizações e desenvolvimento territorial; 
problemática da responsabilidade social e empresarial; responsabilidade sócioambiental e o papel das 
empresas no desenvolvimento territorial     

6. GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, INTERORGANIZAÇÕES E TECNOLOGIAS 
SOCIAIS  

Modelos de gestão do desenvolvimento, processos de inovação e associação de atores em redes 
compartilhadas de conhecimentos, identificação de organizações e configurações interorganizacionais 
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sócioprodutivas e setores com potencial mobilizador de ações de desenvolvimento territorial; planejamento, 
pesquisa, desenvolvimento, criação, aplicação, adaptação, difusão e avaliação de técnicas, procedimentos e 
metodologias aplicadas às Tecnologias Sociais; parâmetros operacionais para as instituições públicas 
(processo de inovação aberta); modelos, boas práticas e tecnologias sociais voltadas a transformação 
territorial e metodologias integradoras de gestão participativa.  

 
Mais informações sobre o Programa podem ser obtidas na página eletrônica http://www.gestaosocial.org.br, 
ou através da Secretaria do Programa pelo email ensino@ciags.org.br  
 

7. MARKETING SOCIAL 

 
Agrega as práticas e teorias de marketing aplicadas a projetos de mudança de comportamento e venda de 
um novo posicionamento de mercado, voltado a melhorias no convívio social, buscando um consumidor mais 
consciente e comprometido com o bem estar social do grupo em questão e da sociedade como um todo. A 
linha de pesquisa também contempla estudos focados na gestão social, com práticas voltadas ao 
compromisso social das empresas e sua interligação com os setores público, privado e terceiro setor.  
 
8. INTERSETORIALIDADES NA GESTÃO DE POLÍTICAS EM GÊNERO E RAÇA/ETNIA  
 
GÊNERO – Panorama conceitual sobre gênero, sexo e sexualidade. Identidade de gênero e orientação 
sexual. Movimento feminista. Hierarquia social e diferenças de gênero na organização da vida pública e 
privada; desenvolvimento e redução da pobreza; educação, divisão social e sexista do trabalho e suas 
implicações, participação política e empoderamento da mulher. ETINICIDADE – Construção histórica da ideia 
de raça e o campo destas relações no Brasil: Raça, Cultura e Etnia;  descolonização, democracia racial, 
preconceitos de classe ou de cor e desdobramentos. EQUIDADE NO BRASIL – O movimento negro e das 
mulheres e a Constituição Cidadã de 1988: das leis à implementação dos direitos. Estratificação social, 
estereótipos e hierarquias de raça, gênero, sexualidade. Processo de realização socioeconômico das 
mulheres negras e a importância da desagregação dos dados (cor, sexo e classe) e uso dos indicadores 
sociais. Políticas de Ações Afirmativas na Educação Superior: educação para as relações antirraciais, 
diversidade, promoção da igualdade de oportunidades, processos de afiliação universitária e inclusão 
sócioprofissional de grupos vulneráveis social, cultural e economicamente.  
 

CAPÍTULO 2 - DO NÚMERO DE VAGAS  
 
2.1 - O Mestrado Multidisciplinar e Profissional em Desenvolvimento e Gestão Social dispõe de 20 (vinte) 
vagas para candidatos residentes no país e selecionados entre profissionais de nível superior.  
 

CAPÍTULO 3 – DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO  
 
3.1 - O processo seletivo é composto por 3 etapas:  
 

a) 1ª Etapa - Prova de Língua Portuguesa e Redação (eliminatória);  
 
b) 2ª Etapa – Avaliação dos Currículos Lattes e Profissional  (classificatória);  

 
c) 3ª Etapa – Avaliação do Anteprojeto e Realização de argüição (classificatória).  
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3.2 – As etapas serão realizadas em datas distintas conforme Cronograma do Processo Seletivo (ver Cap.9)  

 
3.3 - Ambas as etapas serão realizadas na Escola de Administração da UFBA localizada na Av. Reitor Miguel 

Calmon, s/n, Vale do Canela, Salvador/BA.  
 

3.4 - Os candidatos que obtiverem nota inferior a 6,0 (seis) na prova de Língua Portuguesa e Redação serão 
desclassificados. Serão considerados habilitados para a 2ª etapa apenas os candidatos que obtiverem 
nota igual ou superior a 6,0 (seis).   

 
 

CAPÍTULO 4 - DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  
 
4.1 -  As inscrições poderão ser realizadas atéo dia 18 de abril de 2014, não serão aceitas inscrições após 
esta data;  
 
4.2 - Poderão inscrever-se no processo seletivo candidatos portadores de diploma de nível superior ou 
candidatos que concluíram o curso de graduação, mas no aguardo do diploma. Para estes últimos, exige-se 
declaração de conclusão da graduação;  
 
4.3 - As inscrições devem ser feitaspelo próprio candidato através de preenchimento de Ficha de 
Inscrição disponível no Portal Gestão Social (www.gestaosocial.org.br);  
 
4.4 - O candidato é o único responsável pelo preenchimento correto e completo da ficha de inscrição, bem 
como seu envio online. O CIAGS não se responsabilizará por inscrições não recebidas por motivo de ordem 
técnica, de falhas de comunicação, de congestionamento de linhas de comunicação, bem como por outros 
fatores que impossibilitem o reconhecimento dos dados.  
 
4.5 – O candidato deve efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 30,00 (trinta reais) através 
de GRU (Guia de Recolhimento da União) pagável em qualquer agência do Banco do Brasil. O boleto para 
pagamento pode ser gerado a partir de consulta ao site Secretaria Geral de Cursos da UFBA 
(http://www.sgc.ufba.br/sgcboleto/inscricao_selecao.htm).  
 
4.6 - Após inscrição no site, o candidato deve reunir a documentação necessária (ver capítulo 5), e 
enviá-la por correios (SEDEX com Aviso de Recebimento - AR) para o endereço:  
 

A/C: Mestrado Multidisciplinar em Desenvolvimento e Gestão Social 
CIAGS - Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social Av. 
Reitor Miguel Calmon, s/n, Escola de Administração, térreo.  

Universidade Federal da Bahia, Vale do Canela, Salvador/BA, CEP 40.110-903  
 

4.7 - Somente serão aceitas documentações recebidas pelos correios com data de postagem até 18 de 
abril.  
 
4.8 – Não serão recebidas documentações presencialmente na sede do CIAGS.   
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4.9 - A listagem contendo o nome dos candidatos inscritos será divulgada no site www.gestaosocial.org.br 
até 25 de abril de 2014 (sexta-feira). 
 
4.10 - A inscrição do candidato implica na aceitação das condições do concurso e das decisões que possam 
ser tomadas em casos omissos pelo Colegiado do Curso do Programa de Desenvolvimento e Gestão Social   
 
 
CAPÍTULO 5 – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  
 
5.1 -Os documentos exigidos para inscrição no processo seletivo são:  
 

a) Cópia de Documento de Identidade e do CPF (obrigatório);  
 
b )Cópia de documentos que provem estar em dia com as obrigações militares (homens) e eleitorais 
(obrigatório), no casode candidato brasileiro, e dos documentos exigidos pela legislação específica, 
no caso de candidato estrangeiro (obrigatório); 
 
c) Uma foto 3x4 recente(obrigatório);  
 
d) Cópia do Diploma de graduação, frente e verso (obrigatório);  
 

Parágrafo 2º - No caso de diplomas ainda não emitidos, para efeito de inscrição, será aceito 
como comprovante uma declaração de conclusão de curso (original) atualizada com o 
registro do MEC, data da colação de grau, acompanhada do histórico escolar.   
 

e) Cópia do Diploma de Pós-Graduação, frente e verso (se houver);  
 

f) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição – G.R.U (obrigatório);  
 

g) Currículo Lattes, modelo CNPq (obrigatório). Não serão aceitos, sob nenhuma hipótese, 
candidatos que não possuam currículo cadastrado na Plataforma Lattes;  

 
 

h) Currículo Profissional resumido, contendo as principais atividades realizadas nos últimos 5 
anos, conforme modelo disponibilizado no portal www.gestaosocial.org.br (obrigatório);  

 
i) Documentação comprobatória das atividades descritas no Currículo Profissional (obrigatório);  

 
j) Anteprojeto de pesquisa de dissertação conforme modelo disponibilizado no portal 

www.gestaosocial.org.br (obrigatório);  
 
k) Termo de compromisso do aluno conforme modelo disponibilizado no portal 

www.gestaosocial.org.br (obrigatório). Neste termo o candidato declara disponibilidade de 
tempo para participar das atividades inerentes ao curso.   
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l) Declaração de liberação (obrigatório) por parte do órgão empregador para o candidato com 
vínculo empregatício, se aprovado, cursar o mestrado. Esta declaração deverá ser original e 
conter timbre da organização, carimbo e assinatura do chefe imediato.  

 
 
5.2 – Ressalta-se que toda a documentação supracitada (itens de “a” a “l”) deve estar presente no 

envelope a ser postado até 18 de abril. 
 
5.3 – Todas as atividades citadas no Currículo Profissional devem ser comprovadas por meio de 

certificados e ou atestados. No caso de documentos em língua estrangeira, estes só serão aceitos 
mediante tradução juramentada. 

 
5.4 - A inexistência de algum dos documentos exigidos neste edital implicará no indeferimento da 

inscrição.  
 
5.5 - A inscrição somente será homologada pela Comissão de Seleção se a documentação estiver 

completa, se o candidato preencher os requisitos especificados neste Edital, se a documentação for 
enviada no prazo definido no cronograma e se o recebimento for efetivamente confirmado pela 
Secretaria do curso com a publicação do nome do candidato na listagem de inscritos (em 25 de abril 
de 2014).  

 
 

CAPÍTULO 6 - DA AVALIAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  
 
6.1 – Cada etapa do processo seletivo possui os seus critérios de avaliação das quais:  

 
a) 1º Etapa - Prova de Língua Portuguesa e Redação 

 
A prova de conhecimento de Língua Portuguesa e Redação é composta por 20 (vinte) questões 
objetivas de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma; e, uma questão dissertativa.   
 
A prova versará sobre o seguinte conteúdo programático:  
 Noções gramaticais básicas: classes gramaticais, análise sintática, concordância nominal e 

verbal, regência nominal e verbal, crase e pontuação; Funções da linguagem; Estrutura 
sintática da frase; Coerência; Coesão; Processos de análise e de síntese; Processos 
sintáticos: coordenação e subordinação; Semântica; Dissertação e argumentação; e, 
Procedimentos argumentativos, tese, inferência e relações.  
 

A prova de Conhecimento de Língua Portuguesa e Redação é de caráter eliminatório. Será considerado 
habilitado o candidato que obtiver nota global desta etapa acima de 6,0 (seis pontos)  
 
Somente os candidatos aprovados na Primeira Etapa estarão habilitados a participar da Segunda e Terceira 
Etapas.  

  
b) 2ª Etapa –  AVALIAÇÃO CURRICULAR  
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O Currículo Profissional e Currículo Lattes serão avaliados mediante os seguintes pontos:  
 

• experiência profissional e de pesquisa;   
• formação acadêmica e complementar;   
• produção acadêmica (artigos, livros, traduções, participação em eventos 

científicos, comunicações e publicações em reuniões científicas);   
• produção técnica e tecnológica (produção de software, produtos tecnológicos, 

processos e técnicas, produções audiovisuais e artísticas na área, trabalhos 
técnicos e organização de eventos).  

 
            Os currículos profissional e lattes serão avaliados conforme critérios presentes nos ANEXOS I e II, 
respectivamente, deste Edital.  

 
A 2a Etapa é de caráter classificatório.   
 
c) 3ª Etapa – AVALIAÇÃO DO ANTEPROJETO E ARGUIÇÃO   
 
O Anteprojeto de Pesquisa será analisado mediante os seguintes pontos:  
 

• relevância do tema para o desenvolvimento social de territórios de diferentes 
escalas, da micro-local à internacional ;   

• adequação às linhas de pesquisa do programa;  
• inserção social (potencial nível de transformação social a ser gerado pela 

pesquisa apresentada no anteprojeto, ou seja, a amplitude dos resultados que 
podem ser alcançados a partir do projeto proposto);  

• viabilidade da proposta;   
• clareza da problemática e dos objetivos;   
• qualidade do texto (clareza, consistência, coerência e concisão do texto, a 

correção ortográfica e gramatical).  
 
Os pontos que serão observados durante a entrevista:  
 

• defesa do Anteprojeto de Pesquisa, ressaltando a capacidade de argumentação;   
• autonomia intelectual;   
• uso adequado da linguagem;   
• disponibilidade para a realização das atividades do Curso;  
• conhecimento da área/tema;  
• inserção social (potencial nível de transformação social a ser gerado pela 

pesquisa apresentada no anteprojeto, ou seja, a amplitude dos resultados que 
podem ser alcançados a partir da pesquisa proposta no anteprojeto).  

 
           O anteprojeto e a arguição serão avaliados conforme critérios presentes nos ANEXOS III e IV,   

respectivamente, deste edital.      
A 3a Etapa é de caráter classificatório.   



Universidade Federal da Bahia  

Escola de Administração da UFBA  

Programa de Desenvolvimento e Gestão Social   
 

 

 8 

 
 

EDITAL para preenchimento de vagas do   
Mestrado Multidisciplinar e Profissional em Desenvolvimento e Gestão Social   

 
Av. Reitor Miguel Calmon, s/n – Escola de Administração – 3o andar   

Universidade Federal da Bahia – Vale do Canela – Salvador – BA. CEP 40110-903  

 
6.2 A nota final do candidato será calculada a partir da média de cada uma das fases, as quais possuem 
pesos específicos por etapa.  
 

• Etapa I = (Prova de Português + Prova de Redação): Eliminatória   
• Etapa II = (Curriculum Vitae)/Peso 4   
• Etapa III = (Anteprojeto)/Peso 3 + (Arguição)/Peso 3  
• Média Final = Etapa II + Etapa III 

                                                                   10  
 

CAPÍTULO 7 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
 
7.1 - O resultado final será divulgado no dia 26 de julho e estará disponível na Secretaria do Mestrado 
Multidisicplinar em Desenvolvimento e Gestão Social, na Escola de Administração da UFBA e também no 
Portal Gestão Social (www.gestaosocial.org.br)  
 
 

CAPÍTULO 8 - DOS RECURSOS  
 
8.1 – Os recursos podem ser interpostos em qualquer uma das etapas (etapa 1, 2, ou 3).  
 
8.2 - O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis após a divulgação no Portal Gestão 
Social (www.gestaosocial.org.br) dos resultados em cada uma destas etapas. Não serão aceitas, sob 
nenhuma hipótese, interposição de recursos fora deste período;  
 
8.3 -  A Comissão de Seleção terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para apreciar os requerimentos e emitir 
parecer acerca do recurso interposto.  

 
8.4 - O recurso deve ser preenchido no formulário disponibilizado no Portal Gestão Social 
(www.gestaosocial.org.br) 
 
8.5 -  O Colegiado do Programa de Desenvolvimento e Gestão Social constitui-se na primeira instância 
responsável pelo julgamento dos recursos.  
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CAPÍTULO 9 – DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO*   
 

DESCRIÇÃO  Data / PERÍODO  

Inscrição e postagem da documentação 
(inclusive anteprojeto e currículo profissional)  

Até 18 de abril   

Divulgação da listagem contendo o nome dos 
candidatos inscritos 

Até 25 de abril  

Prova de Língua Portuguesa e Redação  4 de maio  

Resultado da 1ª Etapa  Até 23 de maio  

Prazo para Interposição de Recursos  Até 27 de maio  

Prazo para Resposta aos Recursos Interpostos  Até 29 de maio  

Avaliação dos Currículos dos candidatos  29 de maio a 17 de junho  

Resultado da 2ª Etapa  18 de junho  

Prazo para Interposição de Recursos  Até 20 de junho  

Prazo para Resposta aos Recursos Interpostos  Até 26 de junho  

Divulgação dos Candidatos selecionados para 
arguição com cronograma   

27 de junho  

Período de arguição   03 a 08 de julho  

Resultado da 3ª Etapa  19 de julho  

Prazo para Interposição de Recursos  Até 22 de julho  

Prazo para Resposta aos Recursos Interpostos  Até 24 de julho  

Resultado final do processo seletivo  26 de julho   
 

Período de matrícula:  28.07 a 01.08  
 
Previsão para início das aulas:  (1ª quinzena de agosto)  
 
*O cronograma pode sofrer alterações conforme número de candidatos inscritos e consequente 
ampliação dos períodos de avaliação de cada uma das etapas. Caso haja alterações, estas 
serão publicadas no Portal Gestão Social.   
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CAPÍTULO 10 – DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
10.1 - Em caso de eventuais dúvidas, o candidato deve entrar em contato com a Secretaria do Curso: (71) 
3283-7360. Horários de Funcionamento: Segunda à Sexta-feira das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 
17:00h.  
 
10.2 - Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, o candidato que:   
 

• prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da seleção;   
• não apresentar qualquer documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste edital;   
• não confirmar seu ingresso no curso pretendido, na data especificada neste edital, no caso de ser 

selecionado;   
• não comparecer a quaisquer das etapas do processo seletivo nas datas e horários previstos;   

 
10.3 - O acompanhamento dos resultados é de responsabilidade do candidato;   
 
10.4 - Os candidatos que não forem selecionados terão até 30 (trinta) dias após a publicação do resultado 

da seleção para retirar a documentação. Depois desse prazo, a documentação será descartada; 
 

10.5 - O candidato portador de necessidades especiais deverá entrar em contato com a Secretaria do 
CIAGS/UFBA em tempo hábil para as providências cabíveis à indispensável adaptação;   
 

10.6 - Caso ocorra desistência de candidato selecionado até a data da matrícula no Curso, poderá ser 
chamado a ocupar a vaga remanescente outro candidato aprovado, sendo respeitada a ordem de 
classificação.  
 

10.7 – Não será devolvido, sob nenhuma hipótese, o valor da taxa de inscrição  
 

10.8 - As argüições (3ª etapa da seleção) serão gravadas em áudio ou vídeo  
 

10.9 -  As aulas serão realizadas presencialmente durante uma semana por mês 
            (quarta/quinta/sexta/sábado, podendo eventualmente acontecer às terças feiras). 
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ANEXO I – BAREMA DE AVALIAÇÃO DO CURRICULO PROFISSIONAL  
 
 

 Escala  

1.Desempenho Acadêmico -  o desempenho acadêmico do(a) candidato(a) lhe 
confere base para o campo da Gestão Social e do Desenvolvimento Territorial.   

 

2.Experiência Profissional e Representatividade -  as atividades desenvolvidas 
pelo(a) candidato(a) nos últimos 5 anos revelam inserção estratégica no campo 
da Gestão Social e do Desenvolvimento Territorial. 

 

3.Histórico de produção tecnológica e técnica    

4.Inserção profissional x proposta de trabalho  –a trajetória pessoal e 
profissional do(a) candidato(a) tem relevância para o campo da Gestão Social e 
do Desenvolvimento  
Territorial.   

 

 
Escala:   
 
1 – Totalmente insatisfatório (0,0);   
2 - Insatisfatório (0,25)   
3 – Razoavelmente satisfatório (0,75)   
4 – Satisfatório (1,5);   
5 – Totalmente satisfatório (2,5)  
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ANEXO II – BAREMA DE AVALIAÇÃO DO CURRICULO LATTES  
 

1 Atuação  profissional e de pesquisa  Pontuação 

Máxima Peso 

Experiência profissional em função técnica(ano)  35,0 7,0 

Experiência profissional em função gerencial (ano)  50,0 10,0 

Experiência profissional em função de consultoria (ano)  20,0 4,0 

Experiência em pesquisa - bolsa de iniciação científica e/ou tecnológica institucional  

(ano)  35,0 7,0 

Participação voluntária como coordenador ou equivalente em organizações 

associativas,  redes 
  

e outras organizações em prol do desenvolvimento (ano)  15,0 3,0 

Participação em Conselhos  em organizações associativas,  redes e outras organizações 

em prol  
  

do desenvolvimento (ano)  10,0 2,0 

Prêmios científicos e tecnológicos recebidos por instituições  10,0 2,0 

2 Formação Acadêmica e Complementar  Pontuação 

Máxima Peso 

Cursos de pós-graduação lato sensu (Especialização)   18,0 9,0 

Cursos de extensão (curta duração) em áreas diversas  (de 20 até 40h)  12,0 3,0 

Cursos de extensão (curta duração) em áreas diversas  (mais de 40h)  18,0 3,5 

Língua Estrangeira comprovada (curso completo)   12,0 3,0 

3 Produção Acadêmica   Pontuação 

Máxima Peso 

3.1 Indicadores de Produção Científica Acadêmica (Revistas e Livros)    
Artigos publicados em periódicos científicos Qualificado pelo QUALIS CAPES  6,0 2,0 

Artigos publicados em revistas de divulgação científica, tecnológica e artística  4,5 1,5 

Artigos publicados em meios de comunicação   1,20 0,3 

Livros (autor ou co-autor) com ISBN publicados  6,0 2,0 

Capítulos em livros publicados com ISBN publicados   4,5 1,5 

Tradução de artigo ou livro   1,20 0,3 

3.2 Participação de eventos    
Participação em evento científico   1,20 0,3 

3.3 Comunicações em Reuniões Científicas Nacionais e Internacionais (Não 

Cumulativa)    
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Resumos publicados   0,5 0,1 

Trabalhos completos publicados em anais  4,5 1,5 

4 Produção Técnica e Tecnológica  Pontuação 

Máxima Peso 

4.1 Produção de Software    
Produção de Software com registro   2,0 0,5 

Produção de Software sem registro  1,20 0,3 

4.2 Produtos Tecnológicos    

Patentes  6,0 1,5 

Marcas de Tecnologias Sociais   6,0 1,5 

Desenvolvimento de Produto (Moeda social, Banco comunitário, catálogos,  Planta 

Piloto, projeto, protótipo, outro)   
6,0 1,5 

Cartas, mapas e similares (aerofotograma, fotograma)   4,0 1,0 

4.3 Processos e Técnicas (não cumulativo)    

Relatórios de Pesquisa e Técnicos Finais validados por órgão competente  2,00 0,5 

Elaboração, implementação ou/e avaliação  de Políticas, Planos, Programas, Projetos e 

Ações de Desenvolvimento Territorial, Sócio Ambiental e Organizacional comprovada 

por órgão competente  

1,20 0,3 

Coordenação de Políticas, Planos, Programas, Projetos e Ações de Desenvolvimento 

Territorial, Sócio Ambiental e Organizacional comprovada por órgão competente  
2,00 0,5 

Consultoria ou Assessoria em Políticas, Planos, Programas, Projetos e Ações de 

Desenvolvimento Territorial, Sócio Ambiental e Organizacional comprovada por órgão 

competente   

1,20 0,3 

Desenvolvimento de Técnica (Analítica, Instrumental, Pedagógica, Processual, 

Terapêutica, outra) validada por órgão competente    
1,20 0,3 

4.4 Produções Audiovisuais e Artísticas na Área    

Produção por composição musical, artes plásticas, direção de peça e audiovisual  2,0 0,5 

Produção de vídeo (curta , média e longa metragem)  2,0 0,5 

4.5 Trabalhos Técnicos    

Edição e/ou organização de livros  1,20 0,3 

Edição e/ou organização de produção científica (anais e periódicos)  1,20 0,3 

Participação em corpo editorial  1,20 0,3 

Parecerista ad hoc de revista/periódico de divulgação científica especializada (0,25 por 

revista/periódico por ano)  
1,20 0,3 
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Parecerista de agência de fomento  / Avaliador de agência de fomento  1,20 0,3 

Desenvolvimento de material didático e instrucional  1,20 0,3 

Atividades de Ensino (Curso de curta duração ou disciplina por semestre ) 1,20 0,3 

4.6 Organização de eventos    

Coordenação de eventos científicos/profissionais  2,00 0,5 

Membro de comissão organizadora de eventos  1,20 0,3 
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ANEXO III – BAREMA DE AVALIAÇÃO DO ANTEPROJETO DE DISSERTAÇÃO  
 
 

 Escala 

1. Relevância da proposta para o desenvolvimento social de territórios de diferentes 
escalas, da micro-local à internacional (impactos imediatos, sociais, profissionais e 

acadêmicos)  

 

2.Adequação às linhas de pesquisa do programa   
3.Inserção social (potencial nível de transformação social a ser gerado pela pesquisa 

apresentada pela proposta, ou seja, a amplitude dos resultados que podem ser 
alcançados a partir do projeto proposto)  

 

4.Formulação, adequação e clareza da problemática de pesquisa  

5. Formulação, adequação e clareza dos objetivos de pesquisa  

6. Justificativa coerente, bem contextualizada e fundamentada da pesquisa   

7. Adequação e coerência da estratégia para enfrentar e resolver o problema de 
pesquisa 

 

8. Clareza, consistência, coerência e concisão da linguagem  
 
Escala:   
 
1 – Totalmente insatisfatório (0,0);  

2 – Insatisfatório (0,25);   
3 – Razoavelmente satisfatório (0,5)   
4 – Satisfatório (0,75);   
5 – Totalmente satisfatório (1,25)  
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ANEXO IV – BAREMA DE AVALIAÇÃO DA ARGUIÇÃO  
 
 

 Escala 

1. Defesa do seu Anteprojeto – descrição do projeto;  capacidade de 
argumentação; autonomia intelectual e uso adequado da linguagem  

 

2. Conhecimento da área/tema -  O motivo que motivou a escolha do Programa 
de desenvolvimento e Gestão Social – PDGS e a linha de pesquisa 

 

3.Inserção social (potencial nível de transformação social a ser gerado pela pesquisa 
apresentada pela proposta, ou seja, a amplitude dos resultados que podem ser 
alcançados a partir do projeto proposto)  

 

4. Disponibilidade / liberação - disponibilidade de tempo para participar das 

atividades e disciplinas do curso durante prazo estipulado (24 meses) 
 

5. Justificativa – questão individual específica de cada projeto.   
 
Escala:   
 
1 – Totalmente insatisfatório (0,0);   
2 – Insatisfatório (0,25);   
3 – Razoavelmente satisfatório (0,75)   
4 – Satisfatório (1,5);   
5 – Totalmente satisfatório (2,0)  
 


