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EDITAL Nº 012/2015 

O Reitor da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, no uso de suas atribuições 

legais e regimentais, RESOLVE tornar público, a abertura do processo seletivo para 

ingressantes no curso de pós-graduação modalidade lato sensu em atividade física 

para pessoas com deficiência. 

1. Disposições preliminares 

1.1 Poderão se inscrever ao curso de Especialização em Atividade física para 

pessoas com deficiência graduados(as) em Educação Física (licenciatura e/ou 

bacharelado), Fisioterapia e Terapia Ocupacional com diploma expedido por 

Instituições de Ensino Superior (IES) nacionais devidamente autorizados e 

certificados pelo Ministério da Educação (MEC). Poderão participar do certamente 

concluintes de cursos de graduação em Educação Física, devendo apresentar o 

diploma no ato da matrícula do curso de especialização, caso sejam aprovados e 

classificados na seleção. Para tanto, a inscrição da seleção deverá ser feita com 

declaração de possível concluinte, expedida pela IES de origem devidamente 

assinada e carimbada por autoridade responsável. 

1.2. DAS VAGAS 

1.2.1 Serão oferecidas 20 vagas. 

1.2.2 Do total de vagas ficam reservadas: 5% às pessoas com deficiência, desde 

que a fração obtida deste cálculo, seja superior a 0,5 nos termos da Lei Estadual nº 

6.677 de 26/09/1994, do Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/1999, alterado pelo 

Decreto Federal nº 5.296 de 02/12/2004, e do artigo 37, item VIII, da Constituição 

Federal (Anexo I – Tabelas I, II, III). 

1.2.3 O percentual de destinação de vagas se dará de acordo com a Portaria nº 

2.094, de 30/10/2001 da UNEB e a Resolução CONSU 468/2007 (DOE de 

16/08/2007) conforme tabela 1 (Anexo I) 

1.2.4 Não havendo inscritos ou aprovados nas vagas reservadas, estas serão 

destinadas aos demais candidatos. 

1.3 DA CARGA HORÁRIA E DURAÇÃO DO CURSO 
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1.3.1 O curso tem duração de 18 (dezoito) meses com início em abril de 2015 e 

término em agosto de 2016, perfazendo um total de 420 (quatrocentos e vinte) 

horas. 

1.4 1.3. LOCAL DO CURSO - As aulas serão ministradas no novo Campus IV da 

UNEB. Endereço: Avenida Antonio Brandão, 2365, Catuaba, Jacobina, BA, DCH IV, 

Campus Catuaba (antigo CTA). 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições serão realizadas no período de 23 de fevereiro a 04 de março de 

2015 das 09h:00 às 11h:30 de segunda à sexta-feira no Colegiado de Educação 

Física da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus IV em Jacobina-Bahia, 

situado na Avenida J.J. Seabra, s/n, Estação, CEP: 4700-000. 

As inscrições também poderão ser realizadas via Sedex, com limite de postagem na 

data 27/02/2015, sendo encaminhada toda documentação necessária, em 

envelope/embalagem lacrada, para o seguinte endereço: 

PROCESSO SELETIVO - ESPECIALIZAÇÃO EM ATIVIDADE 

FÍSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

COLEGIADO DE EDUCAÇÃO FÍSICA/UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DA BAHIA/ DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 

HUMANAS, CAMPUS IV 

AVENIDA J. J. SEABRA, Nº 158, BAIRRO ESTAÇÃO 

CEP: 4700-000 

JACOBINA-BAHIA 

  

2.2. Podem se inscrever portadores de diploma ou de certificado de conclusão de 

curso de graduação na área de Educação Física (licenciatura ou bacharelado), 

Fisioterapia ou Terapia Ocupacional, expedido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo MEC conforme especificado no quadro de vagas deste Edital, no 

período de 23/02 a 04/03/2015 

2.3 No ato da inscrição o(a) candidato(a) apresentará cópias dos documentos 

relacionados a seguir, que poderão ser autenticadas em Cartório ou pelo(a) 
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Servidor(a) da UNEB responsável pela inscrição, mediante apresentação dos 

respectivos originais. 

As inscrições serão realizadas presencialmente pelo(a) candidato(a) ou por meio de 

procuração ao portador. 

2.4. Documentos: 

a) Requerimento de Inscrição preenchido (ANEXO I); 

b) Declaração de não matriculado em outro curso de pós-graduação na UNEB 

(ANEXO II); 

c) Diploma ou certificado de conclusão da graduação (cópia) ou atestado de que é 

concluinte emitido pela Secretaria Acadêmica da Instituição onde está matriculado; 

d) Histórico Escolar de graduação (cópia); 

e) Curriculum Lattes com documentação comprobatória (encadernado na ordem dos 

títulos); 

f) Cópia de RG e CPF, Título de Eleitor e comprovante de estar em dia com a Justiça 

Eleitoral, Carteira de Reservista – para candidatos do sexo masculino; 

g) 2 Fotos 3x4; 

h) Comprovante (original) do pagamento da taxa de inscrição. 

2.5 Não serão aceitas inscrições sem apresentação da totalidade dos documentos 

exigidos; 

2.6 Serão canceladas, em qualquer fase da seleção, as inscrições que não atendam 

às exigências deste Edital a que o candidato adere integralmente; 

2.7. Homologação das inscrições – 09/03/2015 

3.0. DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

a. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00 (cinquenta reais) a ser depositado em 

favor da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus IV no Banco do Brasil 

(001) Agência: 3832-6, Conta corrente: 991.810-8, credor: SCU BB UNEB-

JACOBINA, por meio de depósito identificado com nome ou CPF do candidato. 

b. Sob nenhuma hipótese os candidatos cuja inscrição não tenha sido homologada, 

terão a taxa reembolsada. 

4. DA SELEÇÃO 
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4.1 O processo seletivo será realizado após a divulgação das inscrições 

homologadas. 

4.2 A seleção será realizada por banca examinadora, formada por três (3) 

professores designados pelo Colegiado do curso de Especialização e ocorrerá nas 

dependências do Departamento de Ciências Humanas, localizado no Campus da 

UNEB de Jacobina (IV), constando das seguintes etapas: 

I – Prova Escrita; 

II - Entrevista; 

III – Análise do Currículo Lattes. 

4.3 A primeira fase é eliminatória e classificatória e consistirá na realização de uma 

prova escrita com duração de 4 horas no dia 11/03/2015, valendo de 0,0 a 10,0, 

sendo considerado(a) aprovado(a) e classificado para a próxima etapa quem obter a 

nota mínima 7,0. O resultado será no dia 16/03/2015. As instruções para a prova 

escrita, bem como os temas e referências constam em Anexo. 

4.4 A segunda fase é eliminatória e classificatória e consistirá de Entrevista com o(a) 

candidato(a), objetivando identificar o perfil do(a) mesmo(a), bem como sua 

capacidade, disposição e disponibilidade para desenvolver estudos e pesquisas no 

Campo da Educação Física, especificamente voltado às problemáticas das 

atividades físicas para pessoas com deficiência, e ocorrerá entre os dias 19 e 20 de 

Março de 2015. Esta etapa valerá de 0,0 a 10,0, sendo considerado(a) aprovado(a) 

e classificado(a) para a próxima etapa quem obter a nota mínima 7,0. Será 

eliminado(a) o(a) candidato(a) que não comparecer ao local determinado em horário 

e dia estipulado. A divulgação dos resultados da primeira fase com a lista dos 

candidatos convocados para a II fase será divulgada até o dia 16/03/2015 no blog do 

curso e nos murais do Departamento. 

4.5 A terceira fase é classificatória e consistirá na análise do currículo pela Banca 

Examinadora tendo em vista os critérios do Barema (ANEXO II). Serão consideradas 

apenas as produções e experiências devidamente comprovadas. A lista de 

classificação final será divulgada nos murais do departamento e blog do curso até o 

dia 27/03/2015. 
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4.6 Os(as) candidatos(as) deverão acompanhar por meio do blog e dos murais, o 

local, a data e o horário de cada fase. É de total responsabilidade do(a) candidato(a) 

se informar para a participação em todas as etapas. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A nota final dos candidatos será determinada pela equação a 

seguir: NF=(PE X5+PMX2+PEX3)/10, sendo NF=nota final; PE=Prova escrita; PC = 

pontuação do currículo; PE= pontuação da entrevista. 

5. DA CONVOCAÇÃO, DA MATRÍCULA E INÍCIO DO CURSO 

5.1. O(A) candidato(a) selecionado(a) deverá se matricular pessoalmente ou por 

procuração (com firma reconhecida) junto à Secretaria do Curso, no período de 

06/04 a 10/04/2015. Somente serão classificados os 20 primeiros candidatos 

aprovados no certame. Mesmo tendo sido aprovado(a), os demais candidatos 

somente serão convocados para matrícula quando da desistência de algum(a) 

candidato(a) classificado(a), respeitando o limite no número de vagas e a ordem de 

classificação no resultado final. 

5.2. O(A) candidato(a) selecionado(a) que não comparecer no prazo estipulado para 

a efetivação da matrícula perderá sua vaga e será procedida nova chamada, 

respeitando-se a ordem de classificação. 

5.3. Os candidatos convocados em chamadas adicionais deverão realizar a 

matricula em dias, horários e locais a serem divulgados posteriormente no mural do 

colegiado de Educação Física e no site do curso de especialização. 

5.4. O curso de pós-graduação terá início em 14/04/2015. 

5.5. O curso funcionará no Campus IV da Universidade do Estado da Bahia - UNEB, 

município de Jacobina – BA. 

5.6. As aulas serão modulares, durante dois ou mais dias consecutivos na semana, 

respeitando-se a organização em regime de alternância, conforme regimento do 

Curso. 

5.7. A admissão dos candidatos selecionados para o curso será através de matrícula 

presencial na Secretaria do Curso, a ser efetivada mediante a verificação e 

apresentação dos seguintes documentos: 

I - Requerimento de matrícula preenchido (fornecido pela coordenação); 
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II - Original e cópia de Diploma de graduação; Certificado ou Declaração de 

conclusão do curso (para os candidatos que apresentaram declaração de 

concluintes); 

5.8 A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos ou outras de 

qualquer natureza que afetem as exigências deste Edital, ocorridas em qualquer 

fase do processo, eliminarão o(a) candidato(a) da seleção do curso. 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. O processo seletivo seguirá o calendário deste edital descrito no anexo 1; 

2. A comissão poderá alterar o cronograma do processo seletivo conforme 

necessidades administrativas e pedagógicas do Campus - IV 

3. Contatos e informações deverão ser mantidos pelo e-mail: posedfdef@gmail.com 

e/ou pelo telefone (0xx75) 91183324 ou (0xx74) 91317504. 

4. Todas as informações adicionais serão divulgadas pelo site 

http://posedfdef.wix.com.br/uneb 

7. DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso e Conselho 

Departamental. GABINETE DA REITORIA, 16 de janeiro de 2015. 

  

ANEXO 1 

Cronograma 

Atividade Data Local 

Divulgação do edital 19/02/2015 Internet e mural do 

Campus IV 

Inscrições 23/02 a 

04/03/2015 

Colegiado de Educação 

Física da UNEB, Campus 

IV e via sedex 

Homologação das 

inscrições 

05/03/2015 Internet e mural do 

Campus IV 

Recursos contra 

homologações das 

06/03/2015 Colegiado de Educação 

Física da UNEB, Campus 
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inscrições IV 

Homologação final 

das inscrições 

09/03/2015 Internet e mural do 

Campus IV 

Prova escrita 11/03/2015 Dependências do Campus 

IV da UNEB 

Resultado da prova 

escrita 

16/03/2015 Internet e mural do 

Campus IV 

Recursos contra 

resultados da prova 

escrita 

17/03/2015 Colegiado de Educação 

Física da UNEB, Campus 

IV 

Resultado final da 

prova escrita 

18/03/2015 Internet e mural do 

Campus IV 

Entrevistas e Análise 

de currículo 

19 e 

20/03/2015 

Dependências do Campus 

IV da UNEB 

Resultados das 

entrevistas e análise 

de currículos 

23/03/2015 Internet e mural do 

Campus IV 

Recursos contra 

resultados das 

entrevistas e análise 

de currículos 

24/03/2015 Colegiado de Educação 

Física da UNEB, Campus 

IV 

Resultado Final das 

entrevistas e análise 

de currículos 

Até 

27/03/2015 

Internet e mural do 

Campus IV 

Resultado Final de 

Aprovados e 

Classificados 

Até 

27/03/2015 

Internet e mural do 

Campus IV 

Recursos contra o 

resultado final de 

30/03/2015 Colegiado de Educação 

Física da UNEB, Campus 
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aprovados e 

classificados 

IV 

Homologação do 

resultado final 

01/04/2015 Internet e mural do 

Campus IV 

Matrículas 06/04 a 

10/04/2015 

Colegiado de Educação 

Física da UNEB, Campus 

IV 

Início das aulas 14/04/2015 Campus IV da UNEB 

  

  

BAREMA – ANÁLISE DO CURRÍCULO 

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA 

PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Histórico escolar da 

Graduação 

Correspondente a 

média global do 

histórico de 

graduação 

10 

TCC na área de estudo 3 por TCC defendido 3 

Monitoria de Ensino na 

área de estudo 

1,5 por semestre 

letivo 

3 

Monitoria de Ensino fora 

da área de estudo 

1,0 por semestre 

letivo 

2 

Monitoria de Extensão na 

área de estudo 

1,5 por semestre 

letivo 

3 

Monitoria de Extensão 

fora da área de estudo 

1,0 por semestre 

letivo 

2 

Bolsista de Iniciação 

Científica na área de 

estudo 

4,0 por semestre 

letivo 

8 
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Bolsista de Iniciação 

Científica fora da área de 

estudo 

2,5 por semestre 

letivo 

5 

Cursos acadêmicos na 

área de estudo 

0,5 por curso de no 

mínimo 20 horas 

3 

Cursos acadêmicos fora 

da área de estudo 

0,25 por curso de no 

mínimo 20 horas 

1 

TOTAL   40 PONTOS 

FORMAÇÃO TÉCNICO-

PROFISSIONAL 

PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Experiência profissional 

na área de estudo 

1,0 por ano 

trabalhado 

4 

Experiência profissional 

fora da área de estudo 

0,25 por ano 

trabalhado 

1 

Estágios na área de 

estudo 

1,0 por semestre 

letivo 

2 

Estágios fora da área de 

estudo 

0,5 por semestre 

letivo 

1 

Cursos técnicos na área 

de estudo 

1,0 por curso de no 

mínimo 40 

horas/aula 

3 

Cursos técnicos fora da 

área de estudo 

0,5 por curso de no 

mínimo 40 

horas/aula 

1 

Participação em grupos 

de pesquisa na área de 

estudo certificado pelo 

CNPQ 

0,5 por semestre 

letivo 

3 

Participação em grupos 0,5 por semestre 1 
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de pesquisa fora da área 

de estudo certificado pelo 

CNPQ 

letivo 

Comissão Organizadora 

de Eventos acadêmicos 

na área de estudo 

1,0 por evento 

organizado 

3 

Comissão Organizadora 

de Eventos acadêmicos 

fora da área de estudo 

0,5 por evento 

organizado 

1 

TOTAL   20 PONTOS 

PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA 

PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Artigos completos 

publicados em periódicos 

indexados sobre a área 

de estudo 

1,0 por artigo 

publicado 

8 

Artigos completos 

publicados em periódicos 

indexados fora da área 

de estudo 

0,75 por artigo 

publicado 

6 

Artigos completos 

publicados em periódicos 

não indexados na área 

de estudo 

0,5 por artigo 

publicado 

4 

Artigos completos 

publicados em periódicos 

não indexados fora da 

área de estudo 

0,25 por artigo 

publicado 

2 

Artigos completos 1,0 por artigo 5 
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publicados em anais de 

Eventos científicos na 

área de estudo 

publicado 

Artigos completos 

publicados em anais de 

Eventos científicos fora 

da área de estudo 

0,5 por artigo 

publicado 

4 

Resumos publicados em 

anais de Eventos 

científicos na área de 

estudo 

0,5 por resumo 

publicado 

4 

Resumos publicados em 

anais de Eventos 

científicos fora da área 

de estudo 

0,25 por resumo 

publicado 

2 

Trabalhos apresentados 

em eventos científicos na 

área de estudo 

0,5 por trabalho 

apresentado 

3 

Trabalhos apresentados 

em eventos científicos 

fora da área de estudo 

0,25 por trabalho 

apresentado 

2 

TOTAL   40 PONTOS 

TOTAL GERAL   100 PONTOS 

 


