Edital 02/2015
Programa de Doutorado na Modalidade Interinstitucional
Pré-Seleção de Candidatos
1. Apresentação
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, através de Pró-Reitora de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PRPGI torna público e convocam os servidores docentes dos
Campi de Eunápolis, Ilhéus, Jequié, Porto Seguro e Vitória da Conquista a realizarem pré-inscrição
para o Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências - PPGEFHC da
Universidade Federal da Bahia – UFBA, considerando a demanda dos Campi acima citados para
formação de turma de doutorado com vistas a qualificação de docentes e posterior elaboração de
proposta de curso strictu sensu no IFBA.
2. Objetivos
Esta etapa visa a pré-seleção de candidatos que atendam aos critérios internos de participação no
PPGEFHC.
Informações
sobre
o
PPGEFHC
estão
disponíveis
no
site

https://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/PPGEFHC
3. Do Número de Vagas Oferecidas
Serão oferecidas 20 (vinte) vagas, sendo 4 (quatro) vagas para cada um dos Campi - Eunápolis, Ilhéus,
Jequié, Porto Seguro e Vitória da Conquista. Na ausência de docentes interessados neste programa ou
no caso de não preenchimento do total de vagas destinadas a cada Campus participante, após o
processo seletivo da UFBA decorrente desta pré-seleção, a PRPGI poderá, em acordo com os Diretores
dos Campi envolvidos, remanejar as vagas não preenchidas para docentes dos Campi em comento que
tenham sido classificados no citado processo seletivo.
4. Requisitos
4.1. Do candidato
a) ser servidor estável do IFBA com tempo de serviço de no mínimo 4 (quatro) anos, e lotado no
Campus de Eunápolis, Ilhéus, Jequié, Porto Seguro ou Vitória da Conquista;
b) não ser beneficiado por bolsa de qualquer natureza, durante toda a vigência do programa;
c) estar adimplente com a PRPGI quanto à entrega de relatórios relativos aos programas de apoio desta
Pró-Reitoria;
d) possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes nos últimos 6 meses;
e) não possuir o título de doutor em programa reconhecido pela Capes;
f) não ter recebido qualquer tipo de auxílio do IFBA para realização de curso de pós-graduação em
nível de Doutorado;
g) não estar respondendo a processo administrativo disciplinar;
h) comprometer-se a não solicitar remoção do Campus de lotação durante o programa;
i) Comprometer-se em permanecer no Campus de lotação por período idêntico a duração do curso após
a conclusão do mesmo.
4.2 Da Inscrição na Pré-Seleção
a) Encaminhar requerimento à PRPGI através de formulário padrão (ANEXO I),
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5. Cronograma
Lançamento do Edital
Período de Inscrições
Divulgação do Resultado
Período de Recursos
Resultado dos Recursos
Resultado Final

26/03/2015
26/03 a 13/04/2015
20/04/2015
20 a 24/04/2015
27/04/2015
27/04/2015

6. Recursos
Os candidatos poderão interpor recurso em até 72 (setenta e duas) horas após a divulgação do
resultado do processo de pré-seleção pela PRPGI mediante envio de documento protocolado e envio
por meio eletrônico de cópia do mesmo para o endereço eletrônico prpgi@ifba.edu.br.
7. Disposições gerais
7.1 Este processo de pré-seleção não cria direito a vagas para os candidatos.
7.2 Candidatos que não participem do processo de pré-seleção não poderão participar do processo
seletivo da UFBA.
7.3 Os recursos financeiros destinados a este programa são de responsabilidade de cada um dos
Campi Eunápolis, Ilhéus, Jequié, Porto Seguro e Vitória da Conquista, na proporção dos
docentes selecionados.
7.4 Os docentes selecionados no programa da UFBA comprometem-se a assinar termo de
compromisso da PRPGI no modelo normalmente utilizado por esta Pró-Reitoria
7.4 Os casos omissos serão resolvidos pela PRPGI do IFBA.

___________________________________________________
Luiz Gustavo da Cruz Duarte
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
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Anexo I
Ficha de Inscrição

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO, FILOSOFIA E HISTÓRIA DAS
CIÊNCIAS - PPGEFHC

DADOS PESSOAIS
Nome:
Escolaridade:

Superior (

) Especialização (

) Mestrado (

) Doutorado (

Área da maior titulação:
CPF:
Tel:
(
)

Tel:
(
)

E-mail:

Celular:
( )

DADOSPROFISSIONAIS
Campus:
SIAPE:
Cargo:
Fax:
( )

Tel:
(
)

E-mail:

Celular:
( )

Confirmo o meu interesse em participar do programa de doutoramento, na linha de
pesquisa indicada abaixo, caso seja selecionado no processo seletivo
Linha de Pesquisa de Interesse (Descrição na página do PPGEFHC)
Ensino de Ciências ( ) Filosofia das Ciências ( ) História das Ciências ( )
Data:
Assinatura:
/
/
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)

