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EDITAL N'40/2022

ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO DE SELEÇAO - 2023

ALUNO REGULAR - PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM FAMÍLIA NA SOCIEDADE

CONTEMPORÂNEA - PPGFSC

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

atribuições, constante no art. 15 do Estatuto da Universidade, torna público que estão

abertas as inscrições ao Processo de Seleção dos candidatos ao PROGRAMA DE POS-

GRADUAÇÃO EM FAMÍLIA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA - PPGFSC,

regularmente aprovado pela CAPES/MEC, para 01 (uma) turma de 20 Cvinte) alunos

para o Mestrado, e 01 (uma) turma de 10 Cdez) alunos para o Doutorado, com início

das aulas no mês de março de 2023, tudo na forma deste Edital e das Normas

Complementares que venham a ser baixadas.

1. 00SOBJETiVOS

O PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM FAMÍLIA NA SOCIEDADE

CONTEMPORÂNEA tem por objetivo formar pesquisadores, docentes e outros

profissionais das áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências da

Saúde, bem como de outras áreas que se correlacionem com a temática da família.

2. nASLiNUAsnEPESQuisA

2.1 0 processo de seleção para os cursos de Mestrado e Doutorado do

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FAMÍLIA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

será realizado com observância das seguintes linhas de pesquisa, respeitadas as

especificações relativas ao Programa, disponibilizadas no site www.ucsal.br: Linha l -

Contextos Familiares e Subjetividade; Linha 2 - Família nas Ciências Sociais; Linha 3

Aspectos Jurídicos da Família.
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2.2 A área de formação do candidato não constitui pré-requisito para a linha na

qual ele se inscreve.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 Poderão candidatar-se ao Processo de Seleção para os cursos do PPGFSC

portadores de diploma de nível superior de graduação plena ou de graduação

tecnológica para o Mestrado e, para o Doutorado, portadores de diploma de 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, ou, excepcionalmente, de certidão de

conclusão de curso de graduação de duração plena ou de graduação tecnológica

regularmente autenticada, com a indicação da data de colação de grau amestrado) e Ata

de Defesa de Mestrado, regularmente autenticada/chancelada ou declaração de

mestrado a ser concluído até data anterior à matricula no PPGFSC CDoutorado)

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

https ://ucs al.br/institucional/programa-de-pos-graduacao -em-família-na-sociedade-

contemporanea-ppgfsc/. Após a efetivação da inscrição e pagamento da taxa, o(a)

candidato(a) deverá enviar para o e-mail matricula.strictosensu@ucsal.br a

documentação constante nos itens 3.3.1 ao 3.3.10, em PDF, de forma separada e

identificada, indicando nos assuntos: Documentos de inscrição para processo seletivo

aluno regular 2023 - PPG em Família na Sociedade Contemporânea

3.3 Exigir-se-á, para a inscrição, a seguinte documentação:

3.3.1 cópia Carente e verso) do diploma de graduação devidamente registrado

ou, excepcionalmente, certidão de conclusão de curso de graduação, com a indicação

da data de colação de grau (para o mestrado);

3.3.2 cópia (frente e verso) do diploma de mestrado, obtido em curso

reconhecido pela CAPES devidamente registrado e/ou convalidado e,

excepcionalmente, Ata ou declaração de conclusão (para o doutorado);

3.3.3 cópia do Registro Geral de Identificação/RG;
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3.3.4 cópia do CPF;

3.3.5 comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 226,00

[Duzentos e vinte e seis reais) para o Mestrado e R$ 301,00 CTrezentos e um reais)

para o Doutorado, realizado através de boleto bancário disponível no site.

3.3.6 01 (uma) foto recente 3x4;

3.3.7Currüu/o /aftas atualizado, gerado na Plataforma Lattes do CNPq

http://lattes.cnpq.br;

3.3.8 anteprojeto de pesquisa, com no mínimo 06 (seis) e, no máximo, lO (dez)

laudas, apresentado em 02 (duas) vias, sendo 01 duma) via com ide!!!il8çaçãe

completa do autor e 01 íumal sem identificacão de autor. observadas as normas

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

site https://ucsal.br/institucional/programa-de-pos-graduacao-em-família-na-

sociedade-contemporânea-ppgfsc/ (Mestrado e Doutorado);

3.3.9 memorial com, no máximo, 12 páginas (Doutorado), apresentado em 01

(uma) via identificada.

3.3.10 autodeclaração para fins de concorrer nas modalidades dos Sistemas de

Ação Afirmativa previstos no item 6.

3.4.11 0s(as) concluintes do curso de graduação (para o mestrado) e do

mestrado apara doutorado), deverão aluno assinar uma declaração de ciência de

matrícula condicionada, anexa a este edital (ANEXO 11), 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 stricto sensu

Ccandidato ao doutorado).

3.4 0s candidatos deverão enviar por e-mail toda a documentação exigida neste

Edital, como condição para a efetivação da inscrição.

3.5 A Universidade não aceitará documentação e inscrição feita fora do prazo de

lnscnçao.

(uma) sem

@
3.6 As pessoas com deficiência inscritas no processo seletivo serão asseguradas

condições adequadas para a sua participação. Para que isso possa acontecer,
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necessário se faz que o(a) candidato(a) envie um e-mail

mat! içula:s!! içto$en$u@uç$a!:br informando quais recursos se fazem necessários para

sua participação no processo seletivo, até a data prevista para encerramento da

inscrição. O(a) candidatoCa) com deficiência precisará apresentar no ato da inscrição,

além da documentação prevista no item 3.3, laudo médico atestando sua condição.

3.7 E requisitos para ingresso nos cursos de Mestrado e Doutorado como

estrangeiro neste edital:

3.7.1 Curriculum vitae atualizado;

3.7.2 Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa (CELPE-BRAS), ou

qualquer certificado oficial que seja prova do nível de eficiência do candidato; exceto

no caso de candidato proveniente de países de língua oficial portuguesa;

3.7.3 Cópia do Passaporteválido.

4. DA COMISSÃO DE SELEÇAO

O Processo Seletivo será realizado por Comissão de Seleção designada pelo

Colegiado do Programa de Pós-graduação em Família na Sociedade

Contemporânea/UCSal.

5. DAHOMOLOGAÇÃO

A Comissão de Seleção encaminhará à Reitoria o resultado para a homologação

dos pedidos de inscrição formulados no período estabelecido nos subitens 3.2 e 3.5,

sendo indeferidos aqueles que não atenderem às disposições deste Edital e das Normas

Complementares que venham a ser baixadas.

5.1. A Reitoria publicará no site https://ucsal.br/institucional/programa-de-

pos-graduacao-em-família-na-sociedade-contemporânea-ppgfsc/ ato homologatório

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

edital.
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6. DASVAGAS:REGRASGERAIS

6.1 Ficam estabelecidas 20 Cvinte) vagas para o Curso de MESTRADO, e lO

(dez) para o Curso de DOUTORADO, as quais serão providas com estrita observância

deste Edital e das Normas Complementares que venham a ser baixadas. Todas as

atividades acadêmicas do curso (exceto disciplinas optatívas cursadas em outros

programas) serão presenciais, com a possibilidade de oferecimento de atividades em

formato remoto síncrono, as quais serão providas com estrita observância deste

Edital e das Normas Complementares que venham a ser baixadas. O regime de aulas

para as turmas ingressantes no primeiro semestre de 2023, ocorrendo sempre de

segunda à sexta feira, com aulas nos turnos vespertino e matutino.

6.2 0 Processo Seletivo para os Cursos de Mestrado e Doutorado prevê ação

afirmativa para candidatas/os negras/os, indígenas, quilombolas, pessoas com

deficiência e pessoas transexuais e travestis.

6.3 Das vagas previstas no item 6.1, 30% serão destinadas para o Sistema de

Ação Afirmativa, sendo 7 (sete) para candidatos Cas) ao curso de Mestrado e 3 (três)

para candidatos Cas) ao curso de Doutorado, considerando negras/os Cpretos/as e

pardas/os), indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e pessoas transexuais e

travestis, de acordo com a classificação geral.

6.4 Das vagas previstas nos itens 6.1 para o Mestrado, o total de vagas

resultantes da aplicação do percentual previsto no item 6.3 será distribuído da

seguinte forma: 2 (duas) vagas para o Sistema de Ação Afirmativa para Negras/os

CPretos/as e Pardos/as); 2 (duas) vagas para o Sistema de Ação Afirmativa para

[ndígenas; ] (uma) vaga para o Sistema de Ação Afirmativa para Qui]ombo]as; ]- (uma)

vaga para o Sistema de Ação Afirmativa para pessoa com deficiência, e l (uma) vaga

g
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para o Sistema de Ação Afirmativa para pessoas transexuais e travestis, de acordo com

a classificação geral.

6.5 Das vagas previstas no item 6.1 para o Doutorado, o total de vagas

resultantes da aplicação do percentual previsto no item 6.3 será distribuído da

seguinte forma: uma vaga para cada modalidade de Ação Afirmativa, considerando o

limite de 3 (três) vagas, de acordo com a classificação geral.

6.6 0s/As candidatos/as poderão concorrer concomitantemente às vagas de

mais de um Sistema de Ação A6lrmativa.

6.7 Havendo habilitação para ocupação de mais de uma ação afirmativa, a

distribuição de vagas observará a otimização das ações afirmativas.

6.8 0s/As candidatos/as negros/as, indígenas, quilombolas, pessoas com

deficiência e pessoas transexuais e travestis classificados/as dentro do número de

vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados/as para efeito do

preenchimento de vagas reservadas nos casos em que existirem candidatos habilitados

a ocupara vaga reservada.

6.9 As/Os candidatas/os negros/as, indígenas, quilombolas, pessoas com

deficiência e pessoas transexuais e travestis inscritas/os no sistema de ação afirmativa

e que obtiverem notas suficientes para serem aprovadosCas) dentro do número de

vagas oferecidas no sistema de ampla concorrência, preencherão as vagas deste

sistema, abrindo assim a vaga reservada no sistema de ação afirmativa à/ao

candidata/o negra/o posteriormente classificada/o.

6.10 Em caso de desistência de candidatos (as) aprovados pelo Sistema de Ação

Afirmativa, a vaga reservada não preenchida será ocupada pelo(a) candidatoCa) da

respectiva ação afirmativa aprovado (a) subsequentemente de acordo com a ordem de

classificação.
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6.11 As vagas destinadas ao Sistema de Ação Afirmativa para negras/os

(pretos/as e pardas/os), indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e pessoas

transexuais e travestis não estão vinculadas às linhas de pesquisa.

6.12 Na hipótese de não haver candidatos optantes de qualquer das
modalidades do Sistema de Ação Afirmativa, aprovados em número suficiente para

ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla

concorrência, sendo preenchidas pelos(as) demais candidatosCas) aprovados,

observados os critérios de avaliação.

6.13 As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira

responsabilidade do(a) candidatoCa), devendo esteja) responder por qualquer
falsidade.

6.14 Na hipótese de constatação de documentação falsa, o(a) candidato Ca) será

eliminada/o do processo seletivo. Se for aprovado (a), ficará sujeito (a) à anulação da

sua matrícula no Programa de Pós-graduação em Família na Sociedade Contemporânea

da Universidade Católica do Salvador, após procedimento administrativo em que Ihe

sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções

cabíveis.

6.15 VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE AÇAO AFIRMATIVA PARA

NEGRAS/OS (PRETOS/AS E PARDAS/OS)

6.15.1 Serão consideradas/os negras/os Cpretos/as e pardas/os) as/ os

candidatas/os que se autodeclarem como tal no ato de inscrição do processo seletivo.

6.15.2 0s/as candidatos/as autodeclarados/as negros/as (pretos/as e

pardas/os) serão entrevistados/as, durante o processo seletivo, por uma comissão de

heteroidentificação para que não haja desvio da finalidade da política de ações

$
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afirmativas. O não comparecimento à entrevista ou a constatação de inexistência de

condições para a concorrência na modalidade de consta implicará em que o candidato

passe a concorrer na modalidade de ampla concorrência.

6.15.3 A adesão a esta modalidade de Ação Afirmativa se dará de forma

voluntária por meio do preenchimento de autodeclaração a ser preenchida no
formulário constante no ANEXO l.

6.16 VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE AÇAO AFIRMATIVA PARA

INDÍGENAS

6.16.1 Para oCa) candidatoCa) selecionadoCa) na modalidade de reserva de vagas

para indígena é preciso que seja apresentada cópia do registro administrativo de

nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de pertencimento emitida pelo

grupo indígena, reconhecido pela FUNAI, assinada por liderança local.

6.16.2 A adesão a esta modalidade se dará de forma voluntária por meio de

preenchimento de autodeclaração, com identificação do povo da/o candidata/o

indígena, a ser preenchida no formulário constante do ANEXO l.

6.17 VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE AÇAO AFIRMATIVA PARA

QUILOMBOLAS

6.17.1 Para o(a) candidatoCa) selecionadoCa) na modalidade de reserva de vagas

para Quilombola é preciso que seja apresentada declaração de pertencimento assinada

por liderança local ou documento da Fundação Palmares reconhecendo a comunidade

como remanescente de quilombo.

6.17.2 A adesão a esta modalidade se dará de forma voluntária por meio de

preenchimento de autodeclaração, a ser preenchida no formulário constante do

ANEXOS.

#
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o(a) candidatoCa) passe a concorrer na modalidade de ampla concorrência. Será

considerada ausência à entrevista, o não comparecimento no horário de início da

sessão de entrevista, quando será aferida a presença dos(a) candidatosCas)

autodeclarados(as) negrosCas), sejam pretos(as) ou pardos(as).

6.20.3 A entrevista será realizada através de plataforma de videoconferência,

cujo link de acesso será divulgado para o e-mail do candidato(a) após a homologação

das inscrições, sendo as entrevistas realizadas pelo menos depois de 24 (vinte e

quatro) horas de antecedência. E assegurado recurso da decisão da Comissão, em dois

dias úteis a contar da publicação do resultado.

6.20.4 Na hipótese de constatação de declaração falsa relativamente à condição

de indígena, quilombola, pessoa com deficiência e pessoa trens Ctransexual,

transgênero e travesti), o(a) candidato(a) será eliminado(a) do processo seletivo. Se

houver sido aprovado, ficará sujeito à anulação da sua matrícula, após procedimento

administrativo em que Ihe sejam assegurados a ampla defesa e o contraditório, sem

prejuízo de outras sanções cabíveis.

7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

O Processo de Seleção constará de 01 duma) fase eliminatória para provimento

de vagas em qualquer dos dois cursos, que compreenderá:

7.1 Avaliação do anteprojeto de pesquisa apara o candidato ao mestrado e

doutorado) avaliados por dois docentes, sendo a nota mínima 7,0 (sete); Cmodelo

disponívelno site).

7.2 Realização de entrevista individual, versando sobre o anteprojeto de

pesquisa, currículo, interesses definidos para pesquisa e motivos de opção pelo

Programa (Mestrado); e anteprojeto de pesquisa, memorial, currículo, interesses

definidos para pesquisa e motivos de opção pelo Programa CDoutorado), sendo a nota

mínima 7,0 (sete).

f
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7.2.1 As entrevistas serão realizadas de modo virtual utilizando o Goog/e A4eet. O

/ínk para as entrevistas será enviado a cada candidato(a) por e-mail Cendereço de e-

mail informado no cadastro na inscrição on/íne).

7.3 Prova de língua estrangeira Cinglês, espanhol, italiano ou francês),

constituindo-se de tradução livre, com uso de dicionário deverá ser realizado até o

terceiro semester do curso, nos moldes a serem estabelecidos e divulgados

posteriormente pela coordenação do PPGFSC. O estudante que não for aprovado ou

não fizer a prova de língua estrangeira, não poderá redizer o exame de qualificação. O

aluno de Mestrado realizará prova de l (uma) língua estrangeira (com duração de até 3

horas), sendo a nota mínima 7,0 (sete). O aluno de Doutorado realizará 2 Cduas) provas

referentes a duas línguas estrangeiras, com duração de até 4 (quatro) horas para

ambas as provas, sendo a média mínima das duas provas 7,0 (sete). O texto de cada

língua terá até 2 (duas) páginas sobre temática do Programa. A realização da prova de

língua poderá ser substituída por apresentação de certificado de proficiência em língua

estrangeira. Será permitida a comprovação da proficiência na língua escolhida,

mediante certificado de até cinco anos emitido por institutos oficiais de ensino da

língua respectiva CAliança Francesa, Instituto Cervantes, Dante Alighieri, ltalia Amica,

Acbeu, Cultura Inglesa, NUPEL). As solicitações deverão ser apresentadas ao colegiado

do PPG em Família na Sociedade Contemporânea que analisará o pedido.

7.4 As médias finais para candidatos ao mestrado e doutorado serão calculadas

de acordo com a seguinte fórmula:

nota do anteprojeto + nota da entrevista

MF

$2
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7.5 Calculada a média final de cada candidato, proceder-se-á à classificação no

processo seletivo, pela ordem decrescente das médias finais por eles obtidas, até o

limite de vagas estabelecido para cada curso (Mestrado e Doutorado), fixadas neste
Edital.

7.6 Para desempate dos candidatos no processo classificatório de que trata o

item precedente, serão adotados, pela ordem, os seguintes critérios:

7.6.1 maior nota no anteprojeto de pesquisa.;

7.6.2 maior nota na entrevista;

7.7 A Reitoria divulgará no site https://ucsal.br/institucional/programa-de-

pôs-graduacao-em-família-na-sociedade-contemporânea-ppgfsc/ o resultado final

classificatório conforme cronograma abaixo.

8.DOCRONOGRAMA

As inscrições, provas, entrevistas e demais procedimentos até o início das

aulas serão realizados de acordo com o seguinte cronograma:

q
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lePeríodo deinscrições

Data Horários Atividades

14/11/22

à 05/12/22  
Inscrição para seleção de mestrandos e

doutorandos e envio da documentação exigida

para conforme o item 3.2.

s'7lxzlzz Até às 18h

Publicação de ato homologatório dos pedidos de

inscriçãonosite
https ://ucsal.b r/institucional/p rograma-de -

pos-graduacao-em-família-na-sociedade-

contelnporanea-ppgfsc/.



UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR

REITORIA

Avenida Professor Pinto de Aguiar, 2549, Pituaçu -- CEP. 41.740-090 -- Salvador / BA
E-mail: re!!grla@ilÊga!:br Telefones: (711 3206-7975/ 3206-7988 / 3206-7989 13

\slxzlzz Das14hàs18h

Entrevistas individuais de heteroidentificação

para os candidatos pretos e pardos realizadas

virtualmente por meio do Google Meet. O

candidato receberá e-mail informando o dia,

horário elink de acesso

)qltzlzz Até as 18h

Os docentes deverão entregar as notas dos

anteprojetos e projetos de pesquisa ao

presidente da comissão de seleção

L2lT2l22 Até as 18h
Divulgação do resultado das entrevistas de

heteroidentificação.

12 e 13/12/22
Das8h30 às

12h e

Das 14h às 18h

Entrevistas individuais realizadas virtualmente

por meio do Google Meet. O(A) candidato(a)

receberá e-mail informando o dia, horário e link

de acesso.

15/12/22 Atéàs 17h

Divulgação do resultado final, em ordem de

classificação,no/ínk:
https://ucsal.br/institucional/programa-de-

pos -graduacao-em -família-na-sociedade-

contemporanea-ppgfsc/

16 e 17/12/22
Até às 16h30

Prazo para interposição de recurso à Pró-reitora

de Pesquisa e Pós-graduação relativa ao

resultado do processo seletivo, mediante o e-

mail matricula.strictosensu(@ucsal.b r

B lxz lza Das 08hàs12h
Reunião virtual da Comissão de Seleção para

encaminhamento dos recursos à Reitoria

Loltzlzz Até às 17h
Publicação de Ato sobre recursos interpostos e

homologação do resultado final do Processo de
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8.1 É de responsabilidade do candidato informar-se sobre o dia, o horário e o

local de todas as etapas do processo seletivo que exijam sua presença, física ou
virtualmente.

9. DA CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO

Os candidatos serão classificados na forma do item 7 deste Edital e convocados

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

9.1 0s candidatos classificados e não convocados para a matrícula do semestre

2023.1, poderão ser convocados no início do referido semestre, em caso de haver

eventual desistência.

9.2 0s recursos interpostos em relação à classificação serão analisados pela

Comissão de Seleção, desde que apresentados, dentro do prazo previsto, à Pró-reitoria

de Pesquisa e Pós-graduação para as providências, devendo levar em consideração os

critérios estabelecidos em cada avaliação.

Avenida Professor Pinto de Aguiar, 2549, Pituaçu -- CEP. 41.740-090 -- Salvador / BA
E-mail: !ellg!!a@UÊ:a!:b!. ' Telefones;(71) 3206-7975/ 3206-7988/ 3206-79891 4 é

   
Seleção, com seu consequente encerramento na

Reitoria

janeiro de 2023

Das8h30 às

12h e

das 14h às

16h30

Matrícula dos 20 primeiros classificados na

seleção para o Mestrado e dos 10 primeiros

classificados na seleção para o Doutorado. Nesta

oportunidade, os documentos que haviam sido

solicitados na inscrição, deverão ser
apresentados. Caso contrário, o candidato

aprovado não poderá realizar a sua matrícula.

Março/2023 [nício das au]as.
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9.3 A Reitoria homologará o resultado classificatório final após a decisão dos

recursos, se houver.

9.4. Quando houver disponibilidade de bolsas de estudo concedidas por

agências de fomento e que devem ser utilizadas para pagamento do curso, estas

serão apenas oferecidas em número exato àquele disponibilizado e pal'a alunos

regularmente aprovados e matriculados, não sendo permitida a adesão para

candidatosCas) que possuam qualquer tipo de vínculo empregatício, ou qualquer tipo

de renda comprovada no ato da candidatura. As bolsas que porventura sejam

disponibilizadas, apenas poderão ser solicitadas por candidatos(as) aprovados(as)

no mesmo semestre e atendendo o Edital específico da agência de fomento.

10. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

Para a realização do Curso do Programa de que trata este Edital oCa)

candidatoCa) 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.

IO.l O(A) candidatoCa) classificadoCa) no processo seletivo para ingresso no

Mestrado e no Doutorado, objeto deste Edital, deverá efetivar sua matrícula mediante

assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, por meio do qual

comprometer-se a pagar, com regularidade, segundo o plano de pagamento:

Mestrado

À vista: R$ 39.230,61 (Trinta e nove mil, duzentos e trinta reais e sessenta e um

centavos)

12 parcelas de R$ 3.546,79 CTrês mil, quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e

novecentavos)

#Avenida Professor Pinto de Aguçar, 2549, Pituaçu -- CEP. 41.740-090 -- Salvador / BA
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24 parcelas de R$ 1.879,80 (Hum mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta

centavos)

36 parcelas de R$ 1.328,39 (Hum mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta e nove

centavos)

48 parcelas de R$ 1.056,07 CHum mil, cinquenta e seis reais e sete centavos)

Doutorado

À vista: R$ 111.991,10 (Cento e onze mil, novecentos e noventa e um reais e dez

centavosl

12 parcelas de R$ 10.732,48 (Dez mil, setecentos e trinta e dois reais, quarenta e oito

centavos]

24 parcelas de R$ 5.366,24 (Cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro

centavos)

36 parcelas de R$ 3.577,49 CTrês mil, quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e

nove centavos)

48 parcelas de R$ 2.683,12 (Dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e doze centavos)

60 parcelas de R$ 2.275,29 CDois mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e nove

centavos

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, mediante cheque, nominal e cruzado, de pessoa física, ficando

vedado o pagamento com cheque de pessoa jurídica ou em espécie.

l0.2 0(A) alunoCa) que não apresentar a sua dissertação no prazo de 24 meses

previsto para conclusão do Curso de Mestrado no Programa de Pós-graduação em

Família na Sociedade Contemporânea, 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

estabelecidos no Regulamento da Pós-graduação, ficará com a obrigação de pagar as

parcelas mensais adicionais, até o mês da defesa, no valor de R$ 1.879,80 (Hum mil,

oitocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos). O não cumprimento do prazo

para conclusão acarretará no desligamento automático do Programa.

Avenida Professar Pinto de Aguçar, 2549, Pituaçu - CEP. 41.740-090 - Salvador / BA
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l0.3 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.

l0.4 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 Família na

Sociedade Contemporânea, contados a partir do início das aulas, e que tenha seu prazo

de conclusão prorrogado pelo Colegiado por até seis meses, nos termos estabelecidos

no Regulamento da Pós-graduação, ficará com a obrigação de pagar as parcelas

mensais adicionais, até o mês da defesa, no valor de R$ 2.683,12 CDois mil, seiscentos e

oitenta e três reais e doze centavos). O não cumprimento do prazo para conclusão

acarretará no desligamento automático do aluno no Programa.

l0.5 0 (A) alunoCa) matriculadoCa) no Curso de Mestrado ou 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. DA CONCESSÃO DE BOLSAS

11.1. A aprovação neste processo seletivo não implica na garantia da concessão

de bolsas de estudos.

11.2. O sistema de bolsas será destinado preferencialmente aos (às) candidatos

(as) aprovados (as) dentro das vagas destinadas para políticas afirmativas.

11.3. A concessão de bolsa levará em consideração o perfil socioeconómico e de

vulnerabilidade do Ca) candidato(a), comprovado por meio de registro em programas

sociais de transferênca de renda e/ou isenção de imposto de renda

Avenida Professor Pinto de Aguçar, 2549, Pituaçu - CEP. 41.740-090 - Salvador / BA
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].1.4. A Comissão de Acompanhamento de Bolsas ficará encarregada da

definição e aplicação de critérios de concessão das bolsas, considerando as orientações

do presente Edital.

11.5. O trancamento de matrícula implicará a suspensão da bolsa sem garantia

de recebimento após a retomada dos estudos.

11.6. Caso haja candidato estrangeiro aprovado dentro dos critérios do presente

Edital será concedida prioritariamente 01 duma) vaga de bolsa de Pós-graduação

PROSUC/CAPES - Modalidade l (bolsa + taxas escolares).

11.7 0s (as) bolsistas deverão concluir o curso no prazo de vigência da bolsa

previsto pela agência de fomento.

11.8. Todos os bolsistas aprovados devem assinar termo de compromisso com a

Instituição se comprometendo a dedicar-se integralmente às atividades do curso, de

acordo com solicitação da coordenação, pelo menos 20 horas semanais às atividades

do PPG/UCSAL excetuando-se as horas dedicadas às disciplinas do curso.

11.9 0(A) estudante não poderá ter vínculo empregatício de qualquer natureza

para receber a Bolsa de Pós-graduação.

11.10 A quantidade de bolsas ofertadas estará condicionada à disponibilidade

destas pela Universidade

12. DAS DISPOSIÇOES GERAIS

A Reitoria da Universidade editara Normas Complementares que venham a ser

necessárias à regular implantação e funcionamento qualitativo dos Cursos de
MESTRADO e DOUTORADO EM FAMÍLIA NA SOCIEDADE SOCIEDADE

CONTEMPORÂNEA, inclusive a partir de propostas apresentadas, oportunamente, pelo

Colegiado do Programa.

12.1 A Reitoria da Universidade poderá publicar Edital Complementar que

venha a ser necessário à regular implantação e funcionamento qualitativo dos cursos

de Mestrado e Doutorado em Família na Sociedade Contemporânea, inclusive no que

Avenida Professor Pinto de Aguiar, 2549, Pituaçu - CEP. 41.740-090 - Salvador / BA
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concerne à ampliação de vagas e ao provimento de vagas remanescentes de alunos

regulares.

12.2 Vagas, por disciplina optativa, ainda existentes após a matrícula nos cursos

de Mestrado e Doutorado em Família na Sociedade Contemporânea, cujo processo

seletivo está regulamentado por este Edital, poderão ser preenchidas por ALUNOS

ESPECIAIS, após o encerramento das matrículas dos classificados.

12.3 0sCAs) candidatos(as) reprovadosCas) e/ou não classificados(as) deverão

retirar os documentos entregues no ato da inscrição, no prazo máximo de até 60 dias,

após o encerramento do processo seletivo. Transcorrído este período, toda

documentação será destruída.

13. DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão submetidos à análise da Reitora que encaminhará a

solução às instâncias cabíveis.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Salvador, 14 de novembro de 2022

Roh. h. Rob:íl:CafolinaGnUo

UnHersld?le Ca:Clica {io Salvado

Profa. Dra
©

Roberttá Cartolina L

Reitora

Gontijo de Lacerda
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ANEXOI

FICHADEINSCRIÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FAMÍLIA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

No. MATRICULA UCSAL

(SE POSSUIR)

NOME

UTILIZA NOME SOCIAL? n SIM B NAO

EWCASOPOSiTiVO,QUAL?

CURSODEGRADUAÇAOEM:

INSTITUIÇÃO:

n(nliADUAçNoEM BB BB B BB i

ANODEOBTERNÇAO:
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DATADE

NASCIMENTO

1 1

SEXO

o MASC o FEM l

[ )OUTRO

NACIONALIDADE NATURALI

DADE

ESTRANGEIRO(a

)

( ) SIM

( )NAO

ESTADOCIVIL TIPO DE DOCUMENTO NeDOC. ORGAO

EXPEDID

OR

CPF

NOMEDOPAI NOMEDAMAE

TELEFONEFIXO

( )

CELULAR

( )

E-MAn.(s)
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CURSO MESTRADO EM

INSTITUIÇÃO

ANO DEOBTENÇAO

E PROVAVEL CONCLUINTE EM 2022.2: EI SIM EI NAO

EM CASO DE SIM, ESPEciriQur o CURSO

CURSOPRETENDIDO NESTASELEÇAO:

BDOUTORADO

AMESTRADO

DESE)A CONCORRER PELA COTA RESERVADA A NEGROS (PRETOS E

PARDOS)? B SIM n NAO

OESEJA CONCORRER PELA COTA RESERVADA A INDÍGENAS?

m SIM a NAO

DESEJA CONCORRER PELA COTA RESERVADA A QUILOMBOLAS? n SIM B NAO

nESEIA CONCORRER PELA COTA RESERVADA A PESSOAS TRANS (TRANSEXUAIS,

TRANSGENEROS E TRAVESTIS)? a SIM B NAO

TEM REGISTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA OU ISENÇÃO DE

IMPOSTO DE RENDA?

B SIM a NAO

DESEJA CONCORRER PELA COTA RESERVADA AS PESSOAS COM DEFiCIENCIA? B SIM B

NAO

NECESSITA DA APLICAÇÃO DA PROVA EM BRA/LE OU DE QUALQUER OUTRO RECURSO

APROPRIADOEMRAZAODE

DEFICIENCIA?

QUAL?...
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PRETENDE REALIZAR A PROVA DE PROFICIENCIA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA EM

BESPANHOL BFRANCES mlNGLES BITALIANO

PRETENDE DECLARAR A DISPENSA DO EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGU

ESTRANGEIRADE:

BESPANHOL mFRANCES SINGLES

!ENTEEACORDLCOMD&TERMOS D(LEDITAL?PGFSC/UCS

CAiirAi\r\i) i)A i\D r\Elos\qo

UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

A

NO

(
COM OSU

Hll/ILI/l

ASSINATUliADO(A)CANO1DATO(A)
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ANEXOll 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 Território, Ambiente e Sociedade da Universidade Católica do Salvador de 2022,

que só poderei realizar minha matrícula neste Programa mediante a apresentação do

seguinte documento até o dia de de ......, considerando:

(Verifique a necessidade e complete o texto, acima, a partir de uma das
indicações,abaixo):

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 - BA, de de 2022

Assinatura do candidato
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