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OBEDUC – CAPES 

(COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL 

SUPERIOR) 

 

EDITAL/02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS 2015 

 

Projeto: 

DETERMINANTES DA EQUIDADE NO ENSINO SUPERIOR: 

UMA ANÁLISE DA VARIABILIDADE DOS RESULTADOS DO ENADE 

DO DESEMPENHO DE COTISTAS E NÃO-COTISTAS 

 

 O Projeto Determinantes da Equidade No Ensino Superior: uma análise da 

variabilidade dos resultados do ENADE do desempenho de cotistas e não-cotistas, 

integrante do Observatório Brasileiro de Educação (OBEDUC) da CAPES,  está selecionando 

 3 (três) candidatos para Iniciação Científica - com bolsas, entre estudantes da UFBA, nos 

termos deste Edital/02. 

 

Art. 1º. – Poderão inscrever-se estudantes preferencialmente das Licenciaturas e de Pedagogia 

da UFBA, que atenderem os seguintes requisitos: 

 

a) Estarem regularmente matriculados na UFBA e já ter cursado, pelo menos, um semestre no 

ensino superior. 

b) Possuir Coeficiente de Rendimento Escolar maior ou igual a 6,0 

c) Ter disponibilidade para dedicar 20 horas semanais às atividades específicas do programa 

(ensino, pesquisa e extensão) 

d) Não serem bolsistas de nenhum outro programa de bolsas na época da implementação da 

bolsa, caso sejam classificados. 

e) Familiaridade com raciocínio lógico, utilização de planilhas eletrônicas, letramento 

estatístico (2 vagas). A outra vaga dispensa estes requerimentos. 

 

Art. 2º. – O processo de seleção obedecerá ao seguinte calendário: 

 

30.03.2015 - Lançamento do Edital/02; 
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 30.03.2015 - Início do novo período de Inscrições; 

  

05.04.2015 - Encerramento do novo período de Inscrições; 

  

06.04.2015 – Entrevistas com os candidatos, das 9h00 às 17h00, na sala da Linha Política 

e Gestão da Educação, localizada no 3°. andar da Faculdade de Educação – FACED – 

UFBA. 

  

07.04.2015 - Divulgação do resultado. 

  

Art. 3º.  – As inscrições serão feitas via correio eletrônico em dois tempos: 

 

I) O candidato deve baixar a ficha de inscrição no blog do Projeto  

http://equidadeobeducufba.blogspot.com.br/, preenchê-la e enviá-la, acompanhada do 

histórico escolar atualizado e digitalizado para o e-mail equidadeobeduc.ufba@gmail.com 

 

II) O candidato deverá enviar um memorial descritivo fundamentando sua escolha -  algo 

como uma ou duas páginas descrevendo sua trajetória escolar e as razões da candidatura. 

  

Obs. Duas vagas serão preenchidas com candidatos que se vincularão a projetos de pesquisa 

que explorarão banco de dados e tenham interesse em aprender a  utilizar programas de 

análises estatísticas. 

  

Art. 4º.  – A Comissão de Seleção é formada pelos participantes do Projeto Prof. Dr. José 

Albertino C. Lordelo (FACED), Prof.ª Dr.ª Sílvia Leite (FACED) e Prof.ª Dr.ª Nanci Franco 

(FACED). 

  

Art. 5º. – A seleção dar-se-á através de entrevista de caráter classificatório. 

  

Art.6º.  – Serão aprovados no processo seletivo candidatos que obtiverem nota a partir de 7,0 

(sete) na avaliação da entrevista. 

  

Art. 7º. – Os candidatos aprovados serão classificados através da entrevista na qual serão 

avaliados sobre a capacidade de atender ao perfil exigido. 
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 Art. 8º.  – Este edital é para preenchimento de 3 vagas,  com início no ano de 2015, além do 

estabelecimento de um cadastro de reserva para eventuais contratações futuras. Neste caso, se 

ocorrer exclusão ou desligamento voluntário de algum bolsista, candidatos selecionados pelo 

presente edital poderão assumir, pela ordem de classificação, cada uma das novas vagas. 

  

Art. 9º. – Os candidatos aprovados no processo de seleção, mas não contemplados com bolsas 

poderão atuar como não-bolsistas, nos termos do Art. 18 da Portaria 3.385 do Ministério da 

Educação, ou como colaboradores nas atividades do grupo, de modo voluntário. 

  

Art. 10 – Casos omissos, ou situações não previstas neste edital, serão resolvidos pela 

Comissão de Seleção. 

  

Art 11.  O valor de cada bolsa é de R$400,00 mensais. 

  

 

Salvador, 30 de março de 2015. 

 

  

  

A Comissão de Seleção: 

   

 

Prof.ª Dr. José Albertino C. Lordelo (FACED) 

 

 

Porf.ª Dra. Sílvia Leite (FACED) 

  

 

Prof.ª Dra. Nanci Franco (FACED) 

 


