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PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO

DO PROGRAMA DE PóS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS E CIDADANIA DA
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR - UCSAL

VAGAS REMANESCENTES - TURMA 2022

A REITORA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR - UCSal, no uso de suas

atribuições, torna público que estão abertas as inscrições de vagas remanescentes pelo
Processo de Seleção dos candidatos ao PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM
POLITICAS SOCIAIS E CIDADANIA - PPGPSC, regularmente aprovado pela CAPAS/MEC,

para atender a 9 (nove) vagas do curso de mestrado e 4 Cquatro) vagas para o curso de
doutorado com previsão de início das aulas no dia 29 de agosto de 2022, tudo na forma

deste Edital e das Normas Complementares que venham a ser promulgadas.

1. DOSOBIETIVOS

O PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM POLITICAS SOCIAIS E CIDADANIA tem por
objetivo formar competências acadêmicas, políticas e técnicas, concepção, avaliação e
gestão na área das Políticas Sociais e defesa da Cidadania, como também formar docentes

e pesquisadores qualificados para desenvolver atividades nesta área do conhecimento.

2 .

2.1. O processo de seleção para os cursos de Mestrado e Doutorado do PROGRAMA DE
POS-GRADUAÇÃO EM POLITICAS SOCIAIS E CIDADANIA será realizado com

observância das seguintes linhas de pesquisa, respeitadas as especificações relativas ao
Programa, disponíveis em :

Linha 1 - Políticas Sociais Universais, Institucionalização e Controle

Linha 2 - Estado, Desenvolvimento e Desigualdades Sociais
Linha 3 - Direitos Sociais e Novos Direitos, Construção de Sujeitos e Cidadania

2.2 A área de formação do(a) candidato(a) não constitui pré-requisito para a definição da
linha na qual este se inscreve

3. DAS INSCRICOES

3.1 Poderão candidatar-se ao Processo de Seleção para os cursos do referido PPGPSC:

a) os (as) portadores (as) de diploma de nível superior de graduação plena ou de
graduação tecnológica, para o mestrado e, para o doutorado, portadores de diploma de.
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graduação plena ou tecnológica, além do diploma de mestrado, devidamente registrados

na forma autorizada pelo Ministério da Educação ou pelas Universidades que os emitirem,
nos termos do art. 48, da Lei 9.394, de 20/12/1996. Excepcionalmente, aceita-se certidão

autenticada de conclusão de curso de graduação de duração plena ou de graduação

tecnológica, na qual deve constar a indicação da data de colação de grau (mestrado) e
certificado ou Ata de defesa de mestrado regularmente autenticada/chancelada
Cdoutorado);

b) os alunos concluintes do curso de graduação (para o mestrado) e do mestrado (para
doutorado), devem assinar uma declaração de ciência de matrícula condicionada, anexa a

este edital, ficando condicionada a matrícula dos aprovados à apresentação: a) do
diploma de graduação ou certificado de conclusão de curso de graduação (candidatos ao

mestrado) (b) diploma de mestrado ou ata de defesa de dissertação, atestando aprovação

em um programa strícto senso Ccandidato ao doutorado). A data limite para apresentar
esses documentos é 26/08/2022 no ato de matrícula.

3.2 As inscrições serão realizadas sempre pela INTERNET, através do site:

. A taxa de inscrição
dosCas) candidatosCas) que não atenderem às determinações dos itens pertinentes ao ato
de inscrição não será ressarcida.

3.3 Exigir-se-á, para a inscrição, a seguinte documentação, enviada por e-mail

em PDF, de forma separada e identificada no arquivo:
Documentos de inscrição para processo seletivo aluno regular 2022 - PPG em
Políticas Sociais e Cidadania.

3.3.1 Cópia (frente e verso) do diploma de graduação devidamente registrado ou,
excepcionalmente, certificado/certidão de conclusão de curso de graduação,
regularmente autenticada, conforme item 3.1;

3.3.2 Cópia do histórico escolar do curso de graduação plena ou de graduação tecnológica
(para candidato ao mestrado);

3.3.3 Cópia (frente e verso) do diploma de mestrado, obtido em curso reconhecido pela

CAPES devidamente registrado e/ou convalidado e, excepcionalmente, Ata e Declaração
de Conclusão Cdoutorado), conforme item 3.1 apara candidatos ao doutorado);

3.3.4 Cópia do histórico escolar do curso de mestrado apara candidato ao doutorado);

3.3.5 Cópia do Registro Geral de Identificação/RG apara candidatos ao mestrado e
doutorado);

3.3.6 Cópia do CPF apara candidatos ao mestrado e doutorado);

3.3.7 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 210,00 (duzentos e
dez reais) para o curso de Mestrado e R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) para o curso
de doutorado;

3.3.8 - 01 (uma) foto recente 3 x 4; apara candidatos ao mestrado e doutorado);

3.3.9 Currüu/o /artes completo, atualizado, gerado na Plataforma Lattes do CNPq
[htt1l!//]attes.cnna.br) para todos os candidatos ao mestrado e doutorado;
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3.3.10 Para os candidatos ao mestrado, o anteprojeto de pesquisa com no mínimo 8 Coito)
e, no máximo, lO (dez) caudas, sendo 01 (um) arquivo com identificação completa e outro

O anteprojeto deve observar as normas vigentes na ABNT
e seguir o formato sugerido pelo Programa, disponibilizado no site

3.3.11 Para os candidatos ao mestrado é exigida uma carta motivacional com intenções
em realizar o mestrado no Programa de Políticas Sociais e Cidadania, tendo no máximo

06 [audas, enviado em 0]- (um) arquivo com identificação completa do(a) candidatoCa);
3.3.12 Para os candidatos ao doutorado é exigido apresentar um projeto de pesquisa com

no mínimo 15 Cquinze) e, no máximo, 20 (vinte) laudas,
e outro se!!tidentificacão de autoria. observadas as normas

vigentes na ABNT e seguindo o formato sugerido pelo Programa, disponibilizado no site
$

3.3.13 Para os(as) candidatos(as) ao doutorado é exigido o resumo da dissertação de
Mestrado em um arquivo;

3.3.14 Para os candidatos(as) ao doutorado, é exigido apresentar um memorial com no

máximo, lO caudas, sendo enviado 01 (um) arquivo com identificação completa do(a)
candidato(a). seguindo as indicações de conteúdo, conforme disponibilizadas no site

l

3.4 As pessoas com deficiência inscritas no processo seletivo serão asseguradas condições

adequadas para a participação. Para que isso possa acontecer, necessário se faz que o Ca)

candidato (a) envie um e-mail pal'a informando quais
recursos se fazem necessários para sua participação no processo seletivo, até a data

prevista para encerramento da inscrição. O(a) candidato(a) com deficiência precisará
incluir no ato da inscrição, além da documentação prevista no item 3.3, laudo médico
atestando sua deficiência.

sendo

4.

A Comissão de Seleção encaminhará à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação a
homologação dos pedidos de inscrição formulados pelosCas) candidatos(as). Serão
indeferidos aqueles Cas) que não atenderem às disposições deste Edital e das Normas
Complementares que venham a ser baixadas.

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG publicará no site

ato homologatório
dos pedidos de inscrições que tenham cumprido com os requisitos exigidos por este
editalita

5. DASVA
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Ficam estabelecidas 09 (nove) vagas para o Curso de MESTRADO e 4 (quatro) vagas para
o Curso de DOUTORADO, as quais serão providas com estrita observância deste Edital e
das Normas Complementares que venham a ser baixadas.

6. DA COMISSÃO DE SELECTO

O Processo Seletivo será realizado por Comissão de Seleção designada pela Pró-Reitoria

de Pesquisa e Pós-Graduação, formando uma banca que será integrada por professores/as
do quadro permanente do Programa, podendo também ser incorporada por membros
externos ao Programa, desde que doutores na área de concentração do Programa e
vinculados à UCSAL.

7. DO PROCESSO DE SELECTO

O Processo de Seleção constará de 01 duma) fase eliminatória e classificatória Ccom duas
avaliações) - para provimento de vaga em qualquer dos dois cursos stricto sensu previstos
neste edital.

7.1 A primeira avaliação compreenderá:

7.1.1 A avaliação do anteprojeto de pesquisa amestrado) e do projeto de pesquisa
(doutorado), avaliado por três docentes. Aos anteprojetos de mestrado e projetos de
doutorado será atribuído peso 4;

7.2 A segunda avaliação do Processo Seletivo (mestrado e doutorado) compreenderá a

realização de entrevista individual dos(as) candidatos(as), presencial, versando sobre a

carta motivacional e o anteprojeto de pesquisa no caso de mestrado e projeto de pesquisa
e memorial, no caso do doutorado, considerando destaque ao referencial teórico utilizado

no anteprojeto amestrado), elementos do Currículo Lattes, interesses definidos para a
pesquisa proposta e motivos com intenção de opção pelo Programa, atendendo aos dois
cursos, tendo esta avaliação, peso 6.

7.3 A nota mínima da média das 2 (duas) avaliações é 7,0 (sete).

7.4 A média final será calculada, de acordo com a seguinte fórmula:

MF = anota da la avaliacão x41 + ÍNota da 2a avaliacão x 61

10

7.5 Calculada a média final de cada candidatoCa), proceder-se-á à classificação no
processo seletivo, pela ordem decrescente das médias finais por eles obtidas, até o limite
de vagas estabelecido por curso (mestrado e doutorado), conforme indicado neste Edital.

7.6 Para desempate dos candidatos(as) no processo classificatório de que trata o item
precedente, serão adorados, pela ordem, os seguintes critérios:

7.6.1 Maior média na segunda avaliação (entrevista);
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7.7 As notas dos anteprojetos de mestrado e projetos de pesquisa de doutorado serão
atribuídas, segundo itens 7. 1 a 7.6.1 deste Edital.

7.8 A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação divulgará no site
o resultado final

classificatório conforme item 8.

7.9 Tendo em vista a atribuição dos orientadores aos candidatos selecionados, a Comissão

de Seleção encaminhará ao Colegiado do PPGPSC a lista dos candidatos selecionados para

que proceda a análise da aderência temática do anteprojeto amestrado) ou do projeto

(doutorado), levando em consideração, as linhas de pesquisa do Programa, à capacidade

de orientação e à afinidade com a temática proposta pelo(a) candidato(a).

7.10 A prova de língua estrangeira deve ser realizada, posteriormente Cperíodo da seleção
da turma de 2023, quando o candidato irá receber um comunicado) ou comprovada via
entrega de comprovante de proficiência instrumental em língua estrangeira, devidamente

autenticado por instituições certificadoras Clnglês: TOEFL ou IELTS; Espanhol: DELE; e
Francês: DELF, DALF ou TCF). Para candidatos/as estrangeiros/as será cobrado o teste

de proficiência em língua portuguesa, o CELP/Bus (ver em
http ://po rtal.inep.gov.b r/acoes-internacionais/celpe-b ras) .
7.11 A prova de língua estrangeira Cinglês, espanhol ou francês), constituir-se-á de
tradução livre de um texto sobre a temática do curso, sendo permitido o uso de dicionário
impresso (mestrando e doutorado). Nesta fase, o candidato ao meslrada realizará prova

de l (uma) língua estrangeira Ccom duração de até 3 horas), sendo a nota mínima 7,0
(sete). O candidato ao ílelllerade realizará 2 (duas) provas referentes às duas línguas
estrangeiras escolhidas, observado o critério de um texto de até 2 Cduas) páginas sobre a

temática do curso para cada língua em exame, com duração de até 4 Cquatro) horas para

ambas as provas, sendo a média mínima 7,0 (sete), para aprovação.

8.DOCRONOGRAMA

As inscrições, avaliações e demais procedimentos até o início das aulas serão realizados

de acordo com o seguinte cronograma:

E-mail: reitoria(@ucsal.br Tcle6ones: (7 1) 3206-7875 5

Data Horários Atividades  
Até 12/08/2022   Inscrição para seleção de mestrandos e

doutorandos e envio da documentação exigida para
conforme o item 3.2.  

18/08/2022 Até às 18h
Publicação de ato homologatório dos pedidos de
inscrição no site httn://noosfero.ucsal.br/stricto-
sensu/noticias/Drocessos-seletivos.  

Até 18/08/2022  
Os docentes deverão entregar as notas dos

anteprojetos e projetos de pesquisa ao presidente

da comissão de seleção. . , . 
$/
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8.1 E da responsabilidade do Ca) candidato Ca) obter informações sobre o dia, o horário
de todas as etapas do processo seletivo, que exijam sua presença, consultando o site da
UCSal: httn; //noosfero.ucsal.br/stricto-sensu/noticias/processos-seletivos.

9. DACLASSIFICACÂO ECONVOCACÃO

Os (As) candidatos Cas) serão classificados na forma do item 7 deste Edital e convocados

para matrícula na estrita ordem de classificação até o preenchimento das vagas
estabelecidas.

IO.l Os(as) candidatos(as) classificados(as) e não convocadosCas) para a matrícula do
semestre 2022.2, poderão ser convocadosCas) para matrícula no início do referido
semestre, em caso de ocorrer eventual desistência. ...... #
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19/08/2022
Das8h30 às

12h e
Das14h às 17h

Entrevistas individuais realizadas na sala do

Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais e
Cidadania da UCSal. localizada no anexo C do

campus de Pituaçu.

23/08/2022 Até às 17h

Divulgação do resultado final, em ordem de
classificação, no site
httn ://noosfero .ucsal.br/stricto -

sensu/no!:jcjas.Zpi acessos-seletivos.

24/08/2022
Até às 16h30

do dia

24/08/2022

Prazo para interposição de recurso à Pró-Reitoria

de Pesquisa e Pós-graduação relativa ao resultado
do processo seletivo, mediante o e-mail
matricula.strictosensu@ucsal.br.

24/08/2022
Das 17h Reunião virtual da Comissão de Seleção para

encaminhamento dos recursos à Pró-Reitoria de

Pesquisa e Pós-graduação.

25/08/2022 Até às 17h

Publicação de Ato sobre recursos interpostos e
homologação do resultado final do Processo de
Seleção, com seu consequente encerramento na
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação.

26/08/2022

Das8h30 às

12h e
das14hàs

16h30

Matrícula dos candidatosCas) classificados na
seleção para o Mestrado e Doutorado. Nesta

oportunidade, os documentos originais ou
autenticados, que haviam sido solicitados na
inscrição, deverão ser apresentados. Caso

contrário, o candidato aprovado não poderá
realizar a sua matrícula.

Agosto/2022 início das au]as.
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l0.2 0s recursos interpostos em relação à classificação serão analisados pela Comissão

de Seleção do curso, desde que apresentados à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
no prazo previsto e que levem em consideração os critérios referidos no item 7.8.

l0.3 A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação submeterá à homologação da Reitora o
resultado classificatório final, após a decisão de recursos, se houver.

11.

Para a realização dos Cursos do Programa de que trata este Edital o (a) candidato(a)
classificado(a) firmara, no ato da matrícula, na condição de CONTRATANTE, com a
Universidade, como CONTRATADA, Contrato de Prestação de Serviços Educacionais,

comprometendo-se pelo pagamento das parcelas que implicam o seu respectivo curso.
ll.l O (A) candidatoCa) classificado(a) no processo seletivo para ingresso no mestrado,
objeto deste Edital, deverá efetivar sua matrícula mediante assinatura do Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais, através do qual compromete-se a pagar, com

regularidade, 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$1.588,00
[hum mil, quinhentos e oitenta e oito reais), devendo ser reajustada na forma da legislação
pertinente

Parágrafo único. O pagamento da primeira parcela será realizado no ato da matrícula,
por meio de Cartão de Crédito ou Débito, das operadoras aceitas pela Universidade ou
boleto bancário, realizados de forma online no portal do aluno.

11.2 0 (A) aluno Ca) que não apl'esentar a sua dissertação no prazo de 24 meses previsto
para conclusão do curso de mestrado no Programa de Pós-Graduação em POLITICAS

SOCIAIS E CIDADANIA, contados a partir do início das aulas, e que tenha o seu prazo de
conclusão prorrogado pelo Colegiado por até 6 (seis) meses, nos termos do Regulamento

da Pós-Graduação, ficará com a obrigação de pagar as parcelas mensais adicionais, até o

mês da defesa, no valor de R$1.588,00 Chum mil, quinhentos e oitenta e oito reais). O não
cumprimento do prazo para conclusão acarretará no desligalnento automático do
Programa.

11-.3 0(A) aluno(a) matriculado(a) no curso de mestrado se obriga a realizar sua
matrícula acadêmica a cada semestre, até a defesa da dissertação, não podendo renova-la

se houver inadimplemento de qualquer mensalidade no semestre e/ou débitos
anteriores.

11.4 0(A) candidato(a) classificadoCa) no processo seletivo para ingresso no curso de
doutorado objeto deste Edital deverá efetivar sua matrícula mediante assinatura do
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, através do qual compromete-se a pagar,
com regularidade, 48 Cquarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas, R$ R$2.267,00 Cdois
mil, duzentos e sessenta e sete reais), devendo ser reajustada na forma da legislação
pertinente.
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Parágrafo único. O pagamento da primeira parcela será realizado no ato da matrícula,
por meio de Cartão de Crédito ou Débito, das operadoras aceitas pela Universidade ou
boleto bancário, realizados de forma online no portal do aluno.

11.5 0(A) aluno(a) que não apresentar a sua tese no prazo de 48 meses previsto para
conclusão do Curso de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais e

Cidadania, contados a partir do início das aulas, e que tenha seu prazo de conclusão
prorrogado pelo Colegiada por até seis meses, nos termos estabelecidos no regulamento
da Regulamento da Pós-graduação, ficará com a obrigação de pagar as parcelas mensais

adicionais, até o mês da defesa da tese, no valor R$ R$2.267,00 Cdois mil, duzentos e
sessenta e sete reais). O não cumprimento do prazo para conclusão acarretará no
desligamento automático do programa.

11.6 0(A) alunoCa) matriculadoCa) no Curso de Doutorado se obriga a realizar sua
matrícula acadêmica e financeira a cada semestre, não podendo renova-la se houver

inadimplemento de qualquer mensalidade no semestre e/ou débitos anteriores.
11.7 A Universidade participa do PROGRAMA DE BOLSASFAPESB-COTAS

INSTITUCIONAIS para os primeiros colocados na seleção que respondam às exigências da

FAPESB, que as concedem, bem como dispõe de política de abonos e descontos para
pagamento antecipado do semestre, do ano, e do curso total, para o seu corpo docente e
alunos egressos dalnstituição.

12. !)ASDISPOSICÕES GERAIS

A Reitoria da Universidade editara Normas Complementares que venham a ser
necessárias à regular implantação e funcionamento qualitativo do PROGRAMA DE POS-

GRADUAÇÂO EM POLÍTICAS SOCIAIS E CIDADANIA, inclusive a partir de propostas

apresentadas, oportunamente, pelo Colegiado do Programa.
12.1 Vagas remanescentes, por disciplina, da matrícula no Programa de MESTRADO E
DOUTORADO EM POLITICAS SOCIAIS E CIDADANIA, cujo processo seletivo está
regulamentado por este Edital, podem'ão ser preenchidas por ALUNOS ESPECIAIS, que
serão selecionados em processo específico após o encerramento das matrículas dos
classificados.

13. DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão submetidos à análise do Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação,
que encaminhará a solução às instâncias cabíveis.

L
L

. .

g aposto de 2022

Reitora
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DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE MATRÍCULA CONDICIONADA

Eu, inscrito no CPF de ng declaro, para fins de
submissão ao Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais e
Cidadania da Universidade Católica do Salvador, que só poderei realizar minha matrícula

neste Programa mediante a apresentação do seguinte documento até o dia de
de

1. como candidato ao curso de mestrado devo apresentar o diploma de graduação ou o
certificado de conclusão do curso de graduação,

2. como candidato ao curso de doutorado devo apresentar o diploma de mestrado ou a
ata de defesa de dissertação atestando sua aprovação.

Salvador, de de 2022

Assinatura do candidato
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