Prezado Pesquisador,
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós- Graduação (PPG), através da Gerência de
Pesquisa (GPESQ), divulga os Editais relacionados à Pesquisa, com inscrições abertas de
todo o País. Tais editais contemplam bolsas de iniciação científica, mestrado e
doutorado, apoio a eventos e a publicações, entre outros. A periodicidade deste
informativo

será

quinzenal

e

poderá

ser

encontrada

no

site

da

PPG

(http://www.ppg.uneb.br/)
Os pesquisadores interessados em concorrer aos editais, caso necessitem, podem entrar
em contato com a Gerência de Pesquisa (GPESQ), para maiores informações e auxílio na
elaboração de propostas e projetos através do e-mail pesquisa.ppg@uneb.br e do telefone
(71)3371-0107/0173.
Para as próximas edições contamos com a colaboração dos pesquisadores, discentes e
demais

servidores

da

UNEB

interessados.

Envie

suas

sugestões

pesquisa.ppg@uneb.br.
Acesse aqui os editais.
Atenciosamente,
Ana Vitória Silva - Subgerente de Pesquisa / Mat. 74.427.988-4
Ananete de Oliveira Sampaio – Técnica Universitária / Mat. 74.000.664-5
Prof. Aníbal de Freitas Santos Junior - Gerente de Pesquisa / Mat. 74.521.030-4
pesquisa.ppg@uneb.br
Subgerência de Pesquisa e Desenvolvimento
Gerência de Pesquisa- PPG

para:

2ª Edição
JANEIRO DE 2015

CAPES
TITULO: EDITAL Nº 03/2015 - Fomento à inovação para o desenvolvimento e
aplicação de Tecnologias de Informação e Comunicação em Educação, no âmbito do
Sistema UAB.
OBJETIVOS:
1.2.1 – Incentivar a inovação pedagógica, tecnológica e de gestão educacional, por meio
de desenvolvimento, aplicação, formação, disseminação e avaliação no uso das TICs na
educação.
1.2.2 – Promover a melhoria da qualidade do ensino superior público por meio de
métodos e práticas de ensino-aprendizagem inovadores, visando à convergência entre as
modalidades de educação presencial e a distância por meio do fomento de projetos de
inovação na utilização de TICs na educação.
INSCRIÇÃO: Webconferência pública para esclarecimentos sobre a submissão 03 e
05/02/2015
Início de submissão das propostas 23/02/2015
Data limite de submissão das propostas
06/03/2015
Para maiores informações acesse:
http://www.capes.gov.br/component/content/article/59-eduacacao-a-distancia/ded/7326edital-n-03-2015-fomento-a-inovacao-para-o-desenvolvimento-e-aplicacao-detecnologias-de-informacao-e-comunicacao-em-educacao-no-ambito-do-sistema-uab.
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TITULO: Programa Estágio Pós-Doutoral PCTI 2014 - Parques Tecnológicos
OBJETIVO: O programa visa a concessão de bolsas para estágio pós-doutoral no
exterior, nas áreas e temas que compõem o Programa Ciência sem Fronteiras (Portaria
Interministerial Nº1, de 9 de janeiro de 2013), possibilitando dar maior visibilidade
internacional aos ambientes de inovação brasileiros, em especial os Parques Científicos e
Tecnológicos, e ampliar o potencial de desenvolvimento desses ambientes com o
posterior retorno do bolsista. O referido estágio deverá ser realizado em ambientes de
inovação internacionais de comprovada excelência, de acordo com as normas do Edital e
da legislação aplicável à matéria.
INSCRIÇÃO: Até 15 de março de 2015 - Inscrição on-line conforme item 3 do Edital.
Para maiores informações acesse: http://www.capes.gov.br/cooperacaointernacional/multinacional/programa-estagio-pos-doutoral-pcti-2014-parquestecnologicos

TITULO: Programa Bolsas para Pesquisa Capes/Humboldt
OBJETIVO: O Programa Bolsas para Pesquisa Capes/Humboldt é uma iniciativa da
Capes em cooperação com a Fundação Alexander von Humboldt (AvH) da Alemanha
com o objetivo de conceder bolsas para pesquisadores altamente qualificados, que
possuam vínculo, empregatício ou não, em Instituições de Ensino ou Pesquisa do Brasil
em todas as áreas do conhecimento. A parceria visa à internacionalização de forma mais
consistente, o aprimoramento da produção e qualificação científicas e o desenvolvimento
de métodos e teorias em conjunto com pesquisadores, de reconhecido mérito científico,
alemães ou estrangeiros residentes na Alemanha.

INSCRIÇÃO: 01 de janeiro de 2015 a 31 de julho 2015
Para maiores informações acesse: http://www.capes.gov.br/cooperacaointernacional/alemanha/humboldt.
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TITULO: Capes/Inmetro
OBJETIVO: Ampliar a RELAI por meio da seleção de novos laboratórios associados
que apresentem potencial para o desenvolvimento de projetos de Pesquisa,
Desenvolvimento

e

Inovação

(P,D&I),

em

cooperação

com

os

setores

industrial/empresarial ou de serviços, demandantes de soluções tecnológicas inovadoras,
e Promover e consolidar os laboratórios associados da RELAI:
Os laboratórios associados poderão compartilhar da infraestrutura laboratorial do
Inmetro no desenvolvimento de seus projetos cooperativos.
Os laboratórios associados poderão se beneficiar das conexões do Inmetro com
instituições internacionais de alto nível experientes em programas de cooperação
universidade-empresa.

INSCRIÇÃO: Data-limite para inscrição dos projetos
Para

maiores

informações

acesse:

31/03/2015

http://www.capes.gov.br/bolsas/programas-

especiais/capes-inmetro

TITULO: Programa Geral de Cooperação Internacional (PGCI)
AVISO: Cronograma atual aberto para inscrições até 30 de abril de 2015.
OBJETIVO: O Programa Geral de Cooperação Internacional visa a:
a) selecionar projetos conjuntos de pesquisa em todas as áreas do conhecimento;
b) selecionar projetos de parcerias universitárias em todas as áreas do conhecimento;
c) fomentar o intercâmbio entre Instituições de Ensino Superior e institutos ou centros de
pesquisa e desenvolvimento brasileiros e estrangeiros;
d) selecionar projetos com instituições com as quais a CAPES não lançar editais
específicos de seleção;
e) selecionar candidaturas individuais, para casos de candidatos academicamente
excepcionais que não possam ser contemplados por editais específicos da CAPES para
bolsas no exterior.

INSCRIÇÃO: de 01 de janeiro a 30 de abril do mesmo ano
Para

maiores

informações

acesse:

http://www.capes.gov.br/cooperacao-

internacional/multinacional/programa-geral-de-cooperacao-internacional
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TITULO: Apoio a Eventos no Exterior (AEX)
OBJETIVO: Apoiar a participação de doutores em eventos científicos no exterior, com
vistas à apresentação de trabalhos científicos, de modo a propiciar a visibilidade
internacional da produção científica, tecnológica e cultural geradas no país.
O apoio consiste em um valor fixo de auxílio, que se destina a contribuir com despesas
com a estadia e o traslado de ida e volta do Brasil ao país no qual será realizado o evento.
O valor é fixo e definido em Portaria da CAPES, de acordo com a localização geográfica
do evento.
INSCRIÇÃO: Conforme CRONOGRAMA a baixo

Período do evento

Inscrição

Resultado a partir de

01 a 31 de Janeiro

01 a 30 de Setembro

30 de Novembro

01 a 28 de Fevereiro

01 a 31 de Outubro

31 de Dezembro

01 a 31 de Março

01 a 30 de Novembro

31 de Janeiro

01 a 30 de Abril

01 a 31 de Dezembro

28 de Fevereiro

01 a 31 de Maio

01 a 31 de Janeiro

31 de Março

01 a 30 de Junho

01 a 28 de Fevereiro

30 de Abril

01 a 31 de Julho

01 a 31 de Março

31 de Maio

01 a 31 de Agosto

01 a 30 de Abril

30 de Junho

01 a 30 de Setembro

01 a 31 de Maio

31 de Julho

01 a 31 de Outubro

01 a 30 de Junho

31 de Agosto

01 a 30 de Novembro

01 a 31 de Julho

30 de Setembro

01 a 31 de Dezembro

01 a 31 de Agosto

31 de Outubro

Para maiores informações acesse: http://www.capes.gov.br/apoio-a-eventos/aex
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CNPq
CHAMADA PÚBLICA – CNPq
TITULO: Chamada de Projetos CNPq/CISB/SAAB N º 42/2014 Programa Ciência sem
Fronteiras.
OBJETIVO: A presente chamada objetiva selecionar candidatos que queiram
desenvolver parte de suas teses de doutorado ou projeto de pós-doutorado, dentro das
áreas prioritárias do Programa Ciências sem Fronteiras e nas áreas de pesquisa de
interesse da SAAB AB
INSCRIÇÃO: 08/12/2014 a 15/05/2015
Para maiores informações acesse: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&fi
ltro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=5562

TITULO: Chamada MCTI/CNPq N º 45/2014
OBJETIVO: I.1.1 – A presente Chamada tem por objetivo selecionar propostas para
apoio financeiro a projetos que visem contribuir significativamente para o
desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do País.
I.1.2 – São objetivos desta chamada apoiar e intensificar a internacionalização de
sociedades científicas brasileiras por meio do pagamento de taxa anual à entidade
internacional que congregue sociedades de todo o mundo em áreas de conhecimento
específicas.
I.1.3 – As propostas devem observar as condições específicas estabelecidas na parte II –
REGULAMENTO, anexo a esta Chamada, que determina os requisitos relativos ao
proponente, cronograma, recursos financeiros a serem aplicados nas propostas
aprovadas, origem dos recursos, itens financiáveis, prazo de execução dos projetos,
critérios de elegibilidade, critérios e parâmetros objetivos de julgamento e demais
informações necessárias.
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INSCRIÇÃO: 29/01/2015 a 16/03/2015
Para maiores informações acesse: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas;jsessionid=064E9E68B2BA0C8CB15ACB98E6B31005?p_p_id=resultadosport
let_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamada
Divulgada&idDivulgacao=5582

FAPESB
TITULO: Edital 023/2014 – Programa de Apoio a Pesquisas Interdisciplinares –
PROINTER
APRESENTAÇÃO: A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB,
no uso das suas atribuições, torna público o Edital FAPESB No 023/2014 e convoca
pesquisadores doutores, com vínculo empregatício com instituições de ensino superior,
pesquisa e/ou inovação, públicas ou particulares (sem fins lucrativos), localizadas no
estado da Bahia a apresentarem propostas para o desenvolvimento de projetos de
pesquisa científica,

tecnológica e/ou

inovação,

voltados para o

estudo

da

interdisciplinaridade, no âmbito do PROINTER – Programa de Apoio a Pesquisas
Interdisciplinares, de acordo com o que estabelece o Edital e em conformidade com as
orientações dispostas no Manual do Pesquisador Outorgado da FAPESB.
INSCRIÇÃO: Preenchimento do formulário online (até 17h00minh).

26/02/2015.

Data limite para postagem das propostas * 27/02/2015
Para maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=17918

TITULO: Edital 024/2014 – Edital de Apoio à Publicação Cientifica e/ou Tecnológica
(É fundamental conhecer o texto do Edital na íntegra)
APRESENTAÇÃO: O Edital No 024/2014, inserido nas ações de fomento da FAPESB
desenvolvidas pelo Núcleo de Apoio Regular, objetiva incentivar a publicação científica
e/ou tecnológica, em especial aquela de natureza inédita, visando difundir
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conhecimentos, técnicas ou tecnologias que sejam relevantes para o desenvolvimento
econômico, social e cultural do Estado da Bahia, através do apoio financeiro à edição de
livros e publicações diversas (monográficas ou coletâneas), desde que não seriadas.
Para a submissão de propostas, a Editora (localizada no Estado da Bahia),
preferencialmente universitária, deverá encaminhar à FAPESB, 01 (um) parecer de
Consultor Ad Hoc, experto na área do projeto e outro parecer produzido pelo seu
Conselho Editorial, recomendando ou não a publicação da obra.
INSCRIÇÃO: Preenchimento do Formulário online – até 17h00min
Postagem das propostas

11/03/2015

12/03/2015

Para maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=17932

TITULO: Edital 025/2014 – Apoio à Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu –
Mestrados Profissionais
OBJETIVO: Fortalecer os Programas de Pós-Graduação stricto sensu – Mestrados
Profissionais oferecidos pelas instituições de ensino superior, pesquisa e/ou inovação,
públicas ou particulares sem fins lucrativos, localizadas no estado da Bahia, visando
estimular a formação de mestres profissionais qualificados, habilitados para desenvolver
atividades e trabalhos técnico-científicos em temas de interesse publico, nas áreas mais
diretamente vinculadas ao mercado de trabalho.
INSCRIÇÃO: Preenchimento do Formulário online (até as 17h00min). 05/03/2015.
Postagem das propostas*

06/03/2015

Para maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=17940

TITULO: Edital Nº 027/2014 – Participação em Evento Científico e/ou Tecnológico em
Território Nacional
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FINALIDADE: Esta modalidade de apoio FAPESB visa incentivar a participação de
professores/pesquisadores, vinculados às instituições de ensino superior e/ou pesquisa
localizadas no Estado da Bahia, em eventos científicos e/ou tecnológicos realizados em
território nacional, exclusivamente para apresentação de trabalhos de sua autoria. Tal
fomento corresponde à Linha 02 do Edital FAPESB No 027/2014.
INSCRIÇÃO: Julho, Agosto e Setembro/2015

04/02 a 06/04/2015. (até 17h00minh)

Data limite 07/04/2015
Para maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=18025

TITULO: Edital Nº 027/2014 – Participação em Evento Científico e/ou Tecnológico no
Exterior
FINALIDADE: Esta modalidade de apoio FAPESB visa incentivar a participação de
professores/pesquisadores, vinculados às instituições de ensino superior e/ou pesquisa
localizadas no Estado da Bahia, em eventos científicos e/ou tecnológicos realizados no
exterior, exclusivamente para apresentação de trabalhos de sua autoria. Tal fomento
corresponde à Linha 01 do Edital FAPESB No 027/2014.
INSCRIÇÃO: Julho, Agosto e Setembro/2015
Data limite

04/02 a 06/04/2015 (até 17h00minh)

07/04/2015.

Para maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=18044

TITULO: Edital 028/2014 – Auxílio-Tese
FINALIDADE: Destina-se a apoiar doutorandos, preferencialmente bolsistas da
FAPESB, na finalização do seu trabalho de tese. O recurso será repassado em uma única
parcela.
INSCRIÇÃO: Preenchimento do formulário online

de 29/12/2014 à 29/09/2015

até às 17h00minh.
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Postagem das propostas

Até 30/09/2015

Para maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=18052

TITULO: Edital 028/2014 – Auxílio-Dissertação
FINALIDADE: Destina-se a apoiar mestrandos, preferencialmente bolsistas da
FAPESB, na finalização do seu trabalho de dissertação. O recurso será repassado em
parcela única.
INSCRIÇÃO: Preenchimento do formulário online

de 29/12/2014 a 29/09/2015

até às 17h00min.
Postagem das propostas

Até 30/09/2015

Para maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=18058

FINEP
TITULO: CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA – 02/2014
– Equipamentos Multiusuários
OBJETIVO: Selecionar propostas para apoio financeiro à aquisição de novos
equipamentos multiusuários de médio e de grande porte, à manutenção dos
equipamentos a serem adquiridos no projeto e a manutenção dos equipamentos já
existentes na instituição, bem como às pequenas adaptações de instalação e adequações
da infraestrutura física estritamente ligadas a estes equipamentos, visando à criação ou a
expansão de unidades multiusuárias em qualquer área do conhecimento, e em todo
território nacional, de forma a proporcionar condições para o crescimento e a
consolidação da pesquisa científica e tecnológica das Instituições Públicas de Ensino
Superior e/ou de Pesquisa.

INSCRIÇÃO: § 1º As datas de cada etapa da Chamada Pública são apresentadas a
seguir:
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Lançamento da Chamada Pública 18/11/2014
Disponibilização do formulário de submissão de propostas no Sistema Finep 30 Dias
Pesquisa 02/03/2015
Data limite para cadastramento das instituições partícipes no Sistema Finep 30 Dias
Pesquisa 15/05/2015
Data final para envio eletrônico da proposta (*) 15/06/2015
Divulgação do Resultado Preliminar A partir de 15/07/15
Divulgação do Resultado Final A partir de 17/08/15
(*) O horário para envio da versão eletrônica na data limite para apresentação das
propostas se encerra às 18h (horário de Brasília).
(**) A Finep não se responsabilizará por solicitação de inscrição de propostas não
recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados.
Para maiores informações acesse:
http://download.finep.gov.br/chamadas/ct_infra/editais/VERSAOFINALMULTIUSUAR
OS.pdf

TITULO: CARTA CONVITE MCTI/FINEP 01/2014
Carta Convite para concessão de Recursos Adicionais com vistas à conclusão das
construções e instalações
OBJETIVO: A presente Carta Convite visa a selecionar propostas de Recursos
Adicionais, cujo objetivo seja a conclusão das construções e instalações aprovadas nos
projetos originalmente contratados nas Chamadas PROINFRA 01/2004 a 01/2011, CTINFRA 01/2013, NOVOS CAMPI - 05/2006 e 02/2008, e CAMPI REGIONAIS 03/2007
e 01/2010, identificadas pelas Instituições e demonstradas à Finep a necessidade de
recursos adicionais para conclusão das mesmas.
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INSCRIÇÃO:
Lançamento da Carta Convite na página da FINEP 18/11/2014
Data final para envio do formulário eletrônico (*) 24/02/2015
Data final para a entrega na FINEP/postagem da cópia impressa 25/02/2015
Divulgação do Resultado Preliminar A partir de 13/05/2015
Divulgação do Resultado Final A partir de 15/06/2015
(*) O horário para envio da versão eletrônica na data limite para apresentação das
propostas se encerra às 18h (horário de Brasília).
Para maiores informações acesse:
http://download.finep.gov.br/chamadas/ct_infra/editais/VERSAOFINALOBRASCHAM
ADA17-11.pdf

UNEB
TITULO: EDITAL Nº. 003/2015 - Mestrado Acadêmico do Programa de PósGraduação em História Regional e Local
FINALIDADE: O Reitor da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no uso de suas
atribuições legais e regimentais, torna público a abertura para inscrição do Processo
Seletivo para Aluno de matrícula Regular, semestre de ingresso 2015.2, do Curso de
Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em História Regional e Local,
sediado no Departamento de Ciências Humanas – Campus V – UNEB, Loteamento
Jardim Bahia, s/n, Santo Antônio de Jesus-Ba, CEP: 44.571-001, aprovado pela
Resolução do CONSU Nº 327/2005, e recomendado pelo Conselho Técnico Científico –
CTC da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
através do Ofício Nº324-03/2006, emitido em 14 de junho de 2006, com vistas ao
preenchimento de 20 (vinte) vagas, igualmente distribuídas entre as linhas de pesquisa: I
- Estudos Regionais: Campo e Cidade; II – Estudos sobre Trajetórias de Populações
Afro-brasileiras.
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INSCRIÇÃO: 02 DE FEVEREIRO A 26 DE MARÇO DE 2015, das 9 às 12 horas, das
14 às 16 horas, nos dias úteis.
Para maiores informações acesse: www.mestradohistoria.com.br

TITULO: EDITAL Nº 013/2015
FINALIDADE: O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
(UNEB), no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, torna público o
presente Edital, para abertura de inscrições visando à seleção de candidatos para o Curso
de pós-graduação latu sensu em História: Cultura Urbana e Memória a ser oferecido pelo
Departamento de Ciências Humanas (DCH), Campus IV – Jacobina-Bahia, com 25
(vinte e cinco) vagas e ingresso no primeiro semestre de 2015, observadas as seguintes
especificações:
INSCRIÇÃO: 09 de fevereiro a 13 de março de 2015
LOCAL: Universidade do Estado da Bahia - Uneb
Departamento de Ciências Humanas – DCH / Campus IV / Jacobina
Curso de Especialização em História, Cultura Urbana e Memória.
Avenida j. J. Seabra, 158, Bairro da Estação.
CEP. 44700-000 - Jacobina-Ba.
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TITULO: EDITAL Nº 011/2015 - Curso de Pós-Graduação, na modalidade
Especialização em Educação e Diversidade Étnico-Racial.
FINALIDADE: O Reitor da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, RESOLVE tornar público, para conhecimentos dos
interessados, que se encontram abertas as inscrições para seleção de alunos para a
primeira turma do Curso de Pós-Graduação, na modalidade Especialização em Educação
e Diversidade Étnico-Racial, autorizado pela Resolução do CONSU/ UNEB
nº1083/2014, publicada no Diário Oficial de 07/11/2014, a ser ofertado pelo
Departamento de Ciências Humanas – DCH, Campus VI, Caetité.
INSCRIÇÃO: Período: 1ª etapa: 02 de fevereiro a 07 de março de 2015;
A inscrição deverá ser realizada até às 21 horas do dia 07 de março de 2015, no
protocolo geral do Departamento de Ciências Humanas – DCH, Campus VI, Caetité,
pessoalmente ou por procuração com firma reconhecida. Poderá ser feita também via
sedex, com postagem até o dia 07/03/2015.
TÍTULO: EDITAL Nº 017/2015 - apoiar financeiramente a realização de eventos de
caráter técnico-científico, esportivo, artístico ou cultural - ESTUDANTES.
O Reitor da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no uso de suas atribuições legais
e regimentais, torna público o presente Edital que visa apoiar financeiramente a
realização de eventos de caráter técnico-científico, esportivo, artístico ou cultural, bem
como de caráter político-acadêmico organizados sob a responsabilidade de estudantes,
no período de 13 de abril a 31 de outubro de 2015, no âmbito da UNEB.
FINALIDADE
O presente edital destina-se exclusivamente a apoiar a realização de eventos estudantis
no âmbito da UNEB, visando o intercâmbio acadêmico-didático-científico (semanas ou
jornadas de cursos, congressos, simpósios, seminários, ciclo de conferências e outros
similares) ou político-acadêmico (encontro de estudantes e de entidades estudantis) de
abrangência regional ou nacional, a serem realizados no período de 13 de abril a 15 de
outubro de 2015.
pesquisa.ppg@uneb.br
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CRONOGRAMA
Etapa 01 – Eventos de abril a julho de 2015
ATIVIDADES
Preenchimento do formulário online
Prazo final de submissão da proposta
Divulgação do resultado do Edital
Recebimento de recursos administrativos
Resposta aos recursos impetrados
Recebimento de documentação

DATAS LIMITES
02/02/2015 até 06/03/2015
06/03/2015
16/03/2015
17 e 18/03/2015
Até 24/03/2015
17/03 até 27/03/2015

Etapa 02 – Eventos de agosto a outubro de 2015
ATIVIDADES
Preenchimento do formulário online
Prazo final de submissão da proposta
Divulgação do resultado do Edital
Recebimento de recursos administrativos
Resposta aos recursos impetrados
Recebimento de documentação

DATAS LIMITES
04/05 até 22/05/2015
22/05/2015
03/06/2015
08 e 09/06/2015
12/06/2015
08/06 até 19/06/2015

Para maiores informações acesse: http://www.uneb.br/proex/editais-deextens%C3%A3o

TÍTULO: EDITAL Nº 018/2014 - apoio financeiro à realização de eventos acadêmicos,
científicos, artísticos, culturais, esportivos tecnológicos e/ou de inovação e
empreendedorismo - SERVIDORES.
O Reitor da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no uso de suas atribuições legais
e regimentais, torna público o presente Edital e convida os interessados a apresentarem
propostas para obtenção de apoio financeiro à realização de eventos acadêmicos,
científicos, artísticos, culturais, esportivos tecnológicos e/ou de inovação e
empreendedorismo, a serem realizados no período de 13 de abril a 31 de outubro de
pesquisa.ppg@uneb.br
Subgerência de Pesquisa e Desenvolvimento
Gerência de Pesquisa- PPG

2015, promovendo a divulgação das atividades acadêmicas de ensino, extensão e
pesquisa; divulgação da arte, cultura e esportes; disseminação da cultura de inovação e
empreendedorismo, e favorecendo o intercâmbio e publicização do conhecimento e
favorecendo o intercâmbio acadêmico nos âmbitos local, regional, nacional e
internacional.
OBJETIVOS


Apoiar e fomentar a realização de eventos acadêmicos, científicos, tecnológicos
e/ou de inovação e empreendedorismo, nas diversas áreas do conhecimento, no
âmbito da UNEB;



Estimular o intercâmbio, a socialização e a divulgação do conhecimento;



Promover e elevar a qualidade das atividades de ensino, extensão e pesquisa.

CRONOGRAMA
Etapa 01 – Eventos de abril a julho de 2015
ATIVIDADES
Preenchimento do SIP e formulário online
Prazo final de submissão da proposta
Divulgação do resultado do Edital
Recebimento de recursos administrativos
Resposta aos recursos impetrados
Recebimento de documentação

DATAS LIMITES
02/02/2015 até 08/03/2015
08/03/2015
16/03/2015
17 e 18/03/2015
Até 24/03/2015
17/03 até 27/03/2015

Etapa 02 – Eventos de agosto a outubro de 2015
ATIVIDADES
Preenchimento do SIP e formulário online
Prazo final de submissão da proposta
Divulgação do resultado do Edital
Recebimento de recursos administrativos
Resposta aos recursos impetrados
Recebimento de documentação

DATAS LIMITES
04/05 até 22/05/2015
22/05/2015
03/06/2015
08 e 09/06/2015
12/06/2015
08/06 até 19/06/2015

Para maiores informações acesse: http://www.uneb.br/proex/editais-deextens%C3%A3o
pesquisa.ppg@uneb.br
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TÍTULO: EDITAL Nº 012/2015 - Curso de pós-graduação modalidade lato sensu em
atividade física para pessoas com deficiência
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.
Disposições preliminares
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.
CRONOGRAMA
Atividade
Divulgação do edital

Data
19/02/2015

Local
Internet e mural do Campus IV

Inscrições

23/02 a
04/03/2015
05/03/2015

Colegiado de Educação Física da
UNEB, Campus IV e via SEDEX.
Internet e mural do Campus IV

06/03/2015

Colegiado de Educação Física da
UNEB, Campus IV.
Internet e mural do Campus IV

Homologação das
inscrições
Recursos contra
homologações das inscrições
Homologação final das
inscrições

09/03/2015

ENDEREÇO PARA ENVIO
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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
Para maiores informações acesse: http://posedfdef.wix.com/uneb ou através do e-mail
posedfdef@gmail.com
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