Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Arquitetura
Universidade Federal da Bahia

EDITAL
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O MESTRADO ACADÊMICO – TURMA 2014
O Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da
Bahia [PPG-AU FAUFBA], anuncia a abertura de processo seletivo para a Turma 2014 do Mestrado Acadêmico. As
vagas estão abertas para a Área de Conservação e Restauro [Linhas de Pesquisa: Restauração, Conservação e Gestão
dos Bens Patrimoniais; Ciência e Tecnologia da Conservação e do Restauro; Linguagem, Informação e Representação
do Espaço] e para a Área de Urbanismo [Linhas de Pesquisa: História e Crítica da Arquitetura e do Urbanismo;
História da Cidade e do Urbanismo; Processos Urbanos Contemporâneos; Linguagem, Informação e Representação do
Espaço].
I – Das Vagas. Serão oferecidas 25 [vinte e cinco] vagas para brasileiros ou estrangeiros legalmente residentes no
Brasil e 5 [cinco] vagas para estrangeiros não residentes. As vagas são para ingresso no primeiro semestre letivo de
2014 e serão preenchidas pelos candidatos que obtiverem melhor classificação, no limite das vagas.
II – Das Inscrições. O período de inscrições é de 1 de novembro a 29 de novembro de 2013 na sede do PPG-AU
FAUFBA, Rua Caetano Moura, 121 – Federação, 40210-905 Salvador, BA, Brasil ou por correio SEDEX. Para os
pedidos de inscrições enviados por correio SEDEX será considerada a data de postagem para efeitos de cumprimento do
prazo de inscrições.
III. Do Calendário do Processo Seletivo. As datas e horários do processo seletivo estão estabelecidos conforme segue:
Primeira Fase
- Verificação e homologação de candidaturas: 2 a 5 de dezembro de 2013;
- Divulgação das candidaturas homologadas: 6 de dezembro de 2013;
- Prazo para recebimento de Recursos: até as 18:00hs de 12 de dezembro de 2013;
- Divulgação do resultado dos Recursos: 20 de dezembro de 2013.
Segunda Fase
- Avaliação de Projeto de Tese e Perfil Curricular do candidato: 6 a 24 de janeiro de 2014;
- Divulgação dos candidatos aprovados na SEGUNDA FASE: 24 de janeiro de 2014;
- Prazo para recebimento de Recursos: até as 18:00hs do dia 28 de janeiro de 2014;
- Prazo para divulgação do resultado de Recursos: dia 31 de janeiro de 2014;
- Divulgação das datas e horários das sessões de Defesa do Anteprojeto: 31 de janeiro de 2014.
Terceira Fase
- Defesa oral do Anteprojeto de Dissertação: 3 a 7 de fevereiro de 2014;
- Divulgação dos candidatos CLASSIFICADOS: 7 de fevereiro de 2014;
- Prazo para recebimento de recursos: até as 18:00hs do 11 de fevereiro de 2014;
- Prazo para divulgação do resultado de Recursos: 13 de fevereiro de 2014;
- Homologação do Resultado pelo Colegiado: 14 de fevereiro de 2014;
- Divulgação dos resultados no sítio web e quadro de avisos do PPG-AU FAUFBA: 14 de fevereiro de 2014.
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IV. Da Documentação exigida para a inscrição. O candidato deverá fazer a entrega dos seguintes documentos para
comprovação e avaliação:
1. Ficha de inscrição segundo modelo [Anexo 3]
2. Diploma ou documentação comprobatória de conclusão de curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo
e/ou área correlata [cópia];
3. Histórico Escolar [cópia];
4. Carteira de Identidade e CPF [cópia];
5. Declaração do empregador [em caso de empregado, indicando se o candidato será liberado e em que
condições];
6. Currículo Lattes [cópia];
7. Anteprojeto de Dissertação - devem ser contemplados no projeto [até 20 páginas e em forma de itens]:
7. 1. Tema e Objeto de estudo;
7. 2. Objetivo e Justificativa;
7. 3. Metodologia e Referencial teórico;
7. 4. Cronograma [das atividades do curso e desenvolvimento da pesquisa];
7. 5. Referências bibliográficas utilizadas na elaboração do anteprojeto;
8. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, conforme as instruções:
Banco do Brasil
Agência: 3457-6
Conta Corrente: 7371-7
Natureza: 00637857847222-2
Obs.: o Boleto Bancário para o pagamento da taxa deve ser gerado através do site
www.sgc.ufba.br/sgcboleto/menu.htm
V. Da Comissão de Seleção. A Comissão de Seleção, indicada pelo Colegiado do PPG-AU FAUFBA, será presidida
pelo Coordenador do Programa e composta pelos 6 [seis] Professores Líderes das Linhas de Pesquisa e seus respectivos
Suplentes. O Suplente somente participará do Processo Seletivo em caso de impedimento justificado de um dos
titulares.
VI. Do Processo de Avaliação. O processo de avaliação será composto de tres fases. Caberá recurso contra o resultado
de cada fase do processo seletivo. O resultado da terceira fase será divulgado juntamente com o resultado final. Os
recursos, parcial ou final, deverão ser dirigidos a Coordenação do Programa indicando claramento e de forma objetiva:
[1] nome e cpf do candidato; [2] solicitação; [3] item do Edital que justifica o pedido. A solicitação deve ser
encaminhada por escrito ao Coordenador do PPG-AU FAUFBA, através da Secretaria do Programa, Rua Caetano
Moura, 121 – Federação, Salvador, BA. Os prazos para pedido e resposta dos recursos estão indicados no Calendário do
Processo Seletivo. As fases, procedimentos e critérios de avaliação serão:
1. Primeira Fase - Verificação da documentação e homologação de candidaturas.
2. Segunda Fase – Avaliação do Anteprojeto de Dissertação e Perfil Curricular:
2.1. Anteprojeto de Dissertação [itens a serem avaliados]:
2.1.1. Tema e Objeto de estudo;
2.1.2. Objetivo e Justificativa;
2.1.3. Metodologia e Referencial teórico;
2.1.4. Cronograma [das atividades do curso e desenvolvimento da pesquisa];
2.1.5. Referências bibliográficas utilizadas na elaboração do anteprojeto;
Nota do Anteprojeto de Dissertação: a avaliação de cada anteprojeto será realizada por 3 [três] membros da
Comissão de Seleção. Cada Avaliador pontuará cada item com o valor de 1[hum] a 10 [dez] pontos quanto ao
aspecto de [A] Clareza do item e de mais 1[hum] a 10 [dez] pontos quanto ao aspecto de [B] Adequação do
item aos Objetivos do Anteprojeto e às Linhas de Pesquisa do PPG-AU UFBA. A nota de cada avaliador será a
soma dos pontos por ele outorgados dividida por 10 [dez]. A Nota de cada candidato em Anteprojeto de
Dissertação será aquela resultante da média aritmética das notas atribuidas ou seja, do resultado da
divisão por três do somatório das notas dadas pelos avaliadores.
Faculdade de Arquitetura
Universidade Federal da Bahia
Rua Caetano Moura, 121 – Federação
Salvador, BA, Brasil

2.2. Perfil Curricular do candidato. Serão avaliados os itens do Currículo Lattes [CNPQ]:
2.2.1. Formação Acadêmica [pontuação máxima: 25 pontos]:
- Mestrado: 20 pontos por curso;
- Curso de Especialização [com mínimo de 30 horas] na Área de Arquitetura e Urbanismo ou
afins: 10 pontos por curso;
- Aprovação em disciplina do PPG-AU FAUFBA como Aluno Especial: 5 pontos por
disciplina.
2.2.2. Atividade de Ensino [pontuação máxima: 25 pontos]:
- Professor Efetivo em curso de graduação: 25 pontos por semestre;
- Professor Substituto em curso de graduação: 25 pontos por semestre;
- Orientação de estudante em trabalho final de graduação: 10 pontos para cada orientação
concluída;
- Monitoria e/ou Tirocínio Docente em curso de graduação: 5 pontos por semestre.
2.2.3. Atividades de Pesquisa [pontuação máxima: 25 pontos]:
- coordenador de projeto de pesquisa aprovado por Agência de Fomento nacional ou estadual:
25 pontos por semestre;
- pesquisador em projeto de pesquisa aprovado por Agência de Fomento nacional ou
estadual: 15 pontos por semestre;
- bolsista de Programa de Iniciação Científica: 10 pontos por semestre.
2.2.5. Produção Bibliográfica [pontuação máxima: 25 pontos]:
- autoria ou co-autoria de livro especializado na Área de Arquitetura e Urbanismo ou afins e
publicado por Editora Universitária ou com tradição na Área: 25 pontos por publicação;
- autoria ou co-autoria de capítulo de livro especializado na Área de Arquitetura e Urbanismo
ou afins e publicado por Editora Universitária ou com tradição na Área: 15 pontos por publicação;
- publicação de artigo em periódico especializado (nacional ou estrangeiro) na Área de
Arquitetura e Urbanismo ou afins: 10 pontos por publicação;
- publicação de trabalho completo em anais de congresso ou seminário na Área de
Arquitetura e Urbanismo ou afins: 5 pontos por publicação.
Nota do Perfil Curricular: a nota do perfil curricular de cada candidato será dada pela avaliação do
Currículo Lattes [CNPQ] do candidato por três membros da Comissão de Seleção. A nota de cada
Avaliador será obtida da soma dos pontos, por ele atribuídos, dividida por 10 [dez]. A Nota de cada
candidato em Perfil Curricular será aquela resultante da média aritmética das notas atribuidas
ou seja, do resultado da divisão por três do somatório das notas dadas pelos avaliadores.
NOTA DA SEGUNDA FASE:
A nota referente a SEGUNDA FASE será dada pelo somatório da Nota em Anteprojeto de
Dissertação e Nota do Perfil Curricular considerando-se Peso 7 para a primeira [Anteprojeto de
Dissertação] e Peso 3 para a segunda [Perfil Curricular].
No entanto, os candidatos ex-alunos de cursos de pós-graduação de Instituições Públicas de
Ensino Superior que tenham sido afastados ou não concluíram os respectivos cursos por
incumprimento de prazos ou outras regulamentações, terão a nota da SEGUNDA FASE
penalizada em menos 3 [três] pontos, no caso de ex-alunos que receberam bolsa de estudos, e
menos 2 [dois] pontos, no caso de ex-alunos que não receberam bolsa de estudos.
Somente os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 [sete] na SEGUNDA FASE
estarão APROVADOS para a TERCEIRA FASE.

3. Terceira Fase – Defesa Oral do Anteprojeto de Pesquisa [itens a serem avaliados]:
3.1. Tema e Objeto de estudo;
3.2. Objetivo e Justificativa;
3.3. Metodologia e Referencial teórico;
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3.4. Cronograma [das atividades do curso e desenvolvimento da pesquisa];
3.5. Referências bibliográficas utilizadas na elaboração do anteprojeto;
Sessão de Defesa do Anteprojeto de Pesquisa
A sessão de defesa do anteprojeto poderá ser realizada pessoalmente, na sede do Programa, ou através
de vídeo-conferência. Para uso de vídeo-conferência o candidato deverá encaminhar solicitação por email [ppgau@ufba.br], indicando as informações necessárias para o estabelecimento da conecção e
será responsável pelas condições técnicas de geração do seu sinal. Os candidato deverá estar
disponível no dia e horário definido pelo calendário de sessões, a ser publicado conforme Calendário
do Processo Seletivo. A ordem das sessões de defesa do anteprojeto será decidida por sorteio.
Nota da Defesa Oral: a sessão de Defesa Oral será constituida da arguição de cada candidato por parte
de três [3] membros da Comissão de Seleção. Cada membro adjudicará para cada um dos itens
analisados a pontuação de 0 [zero] a 10 [dez] pontos quanto a [A] Clareza e de mais 0 [zero] a 10
[dez] pontos quanto a [B] Segurança das respostas. A nota de cada Avaliador será calculada pela soma
dos pontos dados dividida por 10 [dez]. A Nota de cada candidato em Defesa Oral do Anteprojeto
de Pesquisa será aquela resultante da média aritmética das notas atribuidas ou seja, do
resultado da divisão por três do somatório das notas dadas pelos avaliadores.
NOTA DA TERCEIRA FASE:
A nota referente a TERCEIRA FASE é aquela obtida pelo candidato na Defesa Oral do
Anteprojeto de Pesquisa.
VII. Do Resultado Final. A NOTA FINAL de cada candidato será dada por: nota obtida na SEGUNDA FASE mais
nota obtida na TERCEIRA FASE, dividindo-se o valor obtido por 2 [dois].
VIII. Da Classificação. Serão selecionados para comporem a Turma 2014 do Mestrado Acadêmico os 25 candidatos
melhor classificados de nacionalidade brasileira ou estrangeira [com Residência Permanente no Brasil] que tenham nota
igual ou superior a 7,0 [sete], classificados pela ordem decrescente das notas obtidas. Em caso de empate, será
considerado como critério de desempate a nota obtida na Terceira Fase do processo. Permanecendo o empate, será
considerado como critério de desempate a nota obtida no Anteprojeto de Dissertação.
Serão selecionados para comporem a Turma 2014 do Mestrado Acadêmico os 5 candidatos melhor classificados de
nacionalidade estrangeira [sem Residência Permanente no Brasil] que tenham nota igual ou superior a 7,0 [sete],
classificados pela ordem decrescente das notas obtidas. Em caso de empate, será considerado como critério de
desempate a nota obtida na Terceira Fase do processo. Permanecendo o empate, será considerado como critério de
desempate a nota obtida no Anteprojeto de Dissertação.
IX. Do Registro e da Matrícula. Os candidatos selecionados deverão realizar Registro e Matrícula conforme
instruções e calendário acadêmico publicado pela Superintendência Acadêmica – SUPAC da Universidade Federal da
Bahia.
X. Dos Casos omissos. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção.
INFORMAÇÕES:
Internet: www.ppgau.ufba.br
E-mail: ppgau@ufba.br
Telefone 55 - 71 – 3283 5900
Secretaria do PPG-AU FAUFBA
Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia
Rua Caetano Moura, 121 – Federação
Salvador, BA, Brasil
Salvador, 11 de outubro de 2013.
Prof. Dr. Francisco de Assis da Costa
Coordenador do Programa de Pós-Graduação
em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia.
Edital homologado pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo
da Universidade Federal da Bahia em Reunião Extraordinária do dia 11 de outubro de 2013.
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ANEXO 3
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O MESTRADO ACADÊMICO – TURMA 2014
Solicito ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade
Federal da Bahia [PPG-AU FAUFBA], minha inscrição para o processo seletivo para a Turma 2014 do Mestrado
Acadêmico.
Nome:

CPF :

Data de nascimento:

Local de nascimento :

Endereço Residencial :
Tel.:

Celular:

E-mail:

Título do trabalho:

Área de Concentração:

[ ] Urbanismo

[ ] Conservação e Restauro

Linha de Pesquisa:
□ História da Cidade e do Urbanismo
□ História e Crítica da Arquitetura e do Urbanismo;
□ Processos Urbanos Contemporâneos;
□ Linguagem, Informação e Representação do Espaço;
□ Restauração, Conservação e Gestão dos Bens Patrimoniais;
□ Ciência e Tecnologia da Conservação e do Restauro.
Professor Orientador:
Prova de idioma [preferência]:

□ Inglês

□ Francês

□ Espanhol

□ Italiano

Documentos entregues
[
[
[
[
[
[

] Diploma ou documentação comprobatória de conclusão de curso de Graduação;
] Histórico Escolar de Graduação;
] Identidade e CPF;
] Declaração de empregador indicando liberação de atividades laborais e em que condições;
] Currículo Lattes [CNPq];
] Anteprojeto de Dissertação contendo em forma de itens: 1. Tema e Objeto de estudo; 2. Objetivo e Justificativa;
3. Metodologia e Referencial teórico; 4. Cronograma [das atividades do curso e desenvolvimento da pesquisa];
5. Referências bibliográficas utilizadas na elaboração do projeto;
[ ] Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

Local e data

Assinatura do candidato
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