UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR
REITORIA

E D l T A L Ne 41/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSODE SELEÇÃO- 2021
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃOEM FAMÍLIA NA SOCIEDADECONTEMPORÂNEA

A REITORA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR - UCSal, no uso de suas
atribuições, torna público que estão abertas as inscrições ao Processo de Seleçãodos
candidatos ao
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FAMÍLIA NA SOCIEDADE
CONTEMPORÂNEA- PPGFSC,regularmente aprovado pela CAPES/MEC,para 01 (uma) turma
de 20 (vinte) alunos para o Mestrado, e 01 (uma) turma de 10 Cdez)alunos para o Doutorado,
com início das aulas no mês de março de 2021, tudo na forma deste Edital e das Normas
Complementares que venham a ser baixadas.

l.DOSOBJETIVOS
O PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃOEM 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.

Z.0ASLiNHASOEPESQulSA
2.1 0 processo de seleçãopara os cursos de Mestrado e Doutorado do PROGRAMADE POSGRADUAÇAO EM FAMÍLIA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA será realizado com
observância das seguintes linhas de pesquisa, respeitadas as especificações relativas ao
Programa, disponibilizadas no site vrww.ucsal.br:

Linha 1 - Contextos Familiares e Subjetividade;
Linha 2 - Família nas Ciências Sociais;

Linha 3 - Aspectos Jurídicos da Família.
2.2 A área de formação do candidato não constitui pré-requisito para a linha na qual ele se
inscreve.

3.DASINSCRIÇOES

3.1 Poderão candidatar-se ao Processode Seleçãopara os cursos do PPGFSCportadores de
diploma de nível superior de graduaçãoplena ou de graduação tecnológica para o Mestrado e,
para o Doutorado, portadores de diploma de graduação plena ou tecnológica,além do diploma
de Mestrado,devidamenteregistrados na forma autorizada pelo Ministério da Educaçãoou
pelas Universidades que os emitirem, nos termos do art. 48, da Lei 9.394, de 20/12/1996, ou,
excepcionalmente,de certidão de conclusãode curso de graduaçãode duração plena ou de
graduação tecnológica regularmente autenticada, com a indicação da data de colação de grau
(Mestrado e Doutorado) e Ata de Defesa de Mestrado, regularmente autenticada/chancelada
ÍDoutorado).
3.2 As inscrições
serão realizadas pela
INTERNET, por
meio
do site:
http://noosfero.ucsal.br/stricto-sensu/noticias./p!

Qçe$$QSseletivw.

Após

a efetivação

da

inscrição e pagamento da taxa, o candidato deverá enviar para o e-mail
matricula.strjctoseD$y@yç$êj:b] . a documentação constante nos itens 3.3.1 ao 3.3.13, em PDF,

de forma separada e identificada.
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3.3 Exigir-se-á, para a inscrição, a seguinte documentação

3.3.1 cópia (frente e verso) do diploma de graduaçãoou, excepcionalmente,certidão de
conclusão de curso de graduação com a indicação da data de colação de grau;
3.3.2 cópia do histórico escalar do curso de graduação plena ou de graduação tecnológica;

3.3.3 cópia (frente e verso) do diploma de mestrado,obtido em curso reconhecidopela
CAPESdevidamente registrado e/ou convalidado e,excepcionalmente,Ata ou declaraçãode
conclusão (Doutorado);

3.3.4 cópia do histórico escolar do curso de mestrado (Doutorado);
3.3.5 cópia do Registro Geral de Identificação/RG;
3.3.6 cópia do CPF;

3.3.7 comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 210,00 Cduzentose
dez reais) para o Mestrado e R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) para o Doutorado;
3.3.8 01 duma)foto recente 3 x 4;
3.3.9 Currüu/o /artes atualizado,gerado na Plataforma Latõesdo CNPqhttp://latões.cnpq.br;
3.3.10 anteprojeto

de pesquisa com no mínimo 06 Cseis) e, no máximo, 10 Cdez) caudas,

apresentado em 02 (duas) vias, sendo 01 (uma) via com identificação completa e 01 (uma)
sem ide!!Elflcaçãe..de..at!!al observadas as normas vigentes na ABNT e seguindo o formato
sugerido pelo Programa, disponibilizado no site httn://noosfero.ucsal.br./strictosensu./noticias./processos-seletivos amestrado);
3.3.11 projeto de pesquisacom no mínimo 15 Cquinze)e, no máximo, 20 (vinte) laudas,
apresentado em 02 (duas) vias, sendo 01 duma) com identificação completa e 01 (uma) sem
identificacão de autor. observadas as normas vigentes na ABNT e seguindo o formato
sugerido pelo Programa, disponibilizado no site http;//noosfero.ucsal.br/strictosensu/noticias/processos-seletivos

(Doutorado) ;

3.3.12 Resumo da dissertação de mestrado CDoutorado); e

3.3.13 Memorial com, no máximo, 12 páginas (Doutorado), apresentado em 01 (uma) via
identificada.
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 inscrição

3.6 A documentaçãooriginal ou autenticada deverá ser apresentada no ato da matrícula. Caso
isso não ocorra, mesmo sendo aprovado no processo seletivo, o candidato não poderá se
matricular.

3.7 As pessoascom deficiênciainscritas no processo seletivo serão asseguradascondições
adequadas para a sua participação. Para que isso possa acontecer, necessário se faz que oCa)

candidato(a) envie um e-mail para H4trjçujê:$trjçtQ$çn$y@yç$Bj:br.informando quais
recursos se fazem necessáriospara sua participação no processo seletivo, até a data prevista
para encerramento da inscrição. O(A) candidato(a) com deficiência precisará apresentar, no
ato da inscrição, além da documentaçãoprevista no item 3.3, laudo médico atestandosua
deficiência.
4. DA COMISSÃO DE SEI.EÇÃO

O Processo Seletivo será realizado por Comissão de Seleção designada pelo Colegiado do
Programa de Pós-graduaçãoem Família na SociedadeContemporânea/UCSal.
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5.DAHOMOLOGAÇÃO
A secretaria encaminhará ao Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação o resultado para a
homologaçãodos pedidos de inscrição formulados no período estabelecidonos 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 Pró-Reitoria
de Pesquisae Pós-graduação
publicaráno site www:11csaJ:b.,
ato
homologatório dos pedidos de inscrições que tenham cumprido com os requisitos exigidos por
este edital.
6.DASVAGAS
Ficam estabelecidas 20 (vinte) vagas para o Curso de MESTRADO,e lO (dez) para o Curso de

DOUTORADO,
as quais serãoprovidas com estrita observânciadeste Edital e das Normas
Complementaresque venham a ser baixadas.
7. DO PROCESSODE SELEÇAO
O Processo de Seleção constará de 01 duma) fase eliminatória para provimento de vagas em
qualquer dos dois cursos, que compreenderá:

7.1 Avaliaçãodo anteprojeto de pesquisa(para o candidato ao Mestrado) e do projeto de
pesquisa (para o candidato ao Doutorado) avaliados por dois docentes, sendo a nota mínima

7.u lsetel;
7.2 Realizaçãode entrevista individual, versando sobre o anteprojeto de pesquisa, currículo,
interesses definidos para pesquisa e motivos de opção pelo Programa amestrado); e projeto de
pesquisa, memorial, currículo, interesses definidos para pesquisa e motivos de opção pelo
Programa (Doutorado), sendo a nota mínima 7,0 (sete).

7.3 Devido ao isolamento social decorrente da COVID-19,as entrevistas serão realizadas
de modo virtual utilizando o Google Meet. O link para as entrevistas será enviado a cada
candidato por e-mail (endereço de e-mail informado no cadastro na inscrição online).

7.4 Provade línguaestrangeiraCinglês,espanhol,italiano ou francês),constituindo-sede
traduçãolivre, comuso de dicionário,deverá ser realizada no primeiro ano de curso. O
estudante que não for aprovado ou não fizer prova de língua estrangeira, não poderá
realizar exame de qualificação. O aluno de Meslraíle realizará prova de l (uma) língua
estrangeira Ccomduração de até 3 horas), sendo a nota mínima 7,0 (sete). O aluno de
Delito!:ade realizará 2 (duas) 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 Cduas)páginas sobre temática do Programa. A realização da
prova de língua poderá ser substituída por apresentaçãode certificado de proficiência em
língua estrangeira. As solicitações deverão ser apresentadas ao colegiado do PPGem Família na
Sociedade Contemporânea que analisará o pedido.
7.5 As médias finais serão calculadas de acordo com a seguinte fórmula
a) Para o Mestrado

nota do anteprojeto + nota da entrevista
MP
2
3
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b) Para o Doutorado

nota do projeto + nota da entrevista
MP
2

7.6 Calculada a média final de cada candidato, proceder-se-á à classificação no processo

seletivo, pela ordem decrescentedas médias finais por eles obtidas, até o limite de vagas
estabelecido para cada curso (Mestrado e Doutorado), fixadas neste Edital.
7.7 Para desempate dos candidatos no processo classificatório de que trata o item precedente,
será adotado o critério de maior nota na entrevista.
7.8 As notas integrarão os critérios dos baremas que compõem este edital

7.9 A Pró-Reitoriade Pesquisae Pós-graduaçãodivulgará no site www,!ic$a!:b. o resultado
final classificatório conforme o item 8.
8.DOCRONOGRAMA

As inscrições, avaliações e demais procedimentos até o início das aulas serão realizados de
acordo com o seguinte cronograma:
Data

Horários

Até 30/10/20
(sexta)

09/11/20
(segunda)

Até 16/11/20

Até às 18h

30/11/20
(segunda)

Publicação
de ato homologatóriodos pedidosde
inscrição no site htto://noosfero.ucsal.br/strictosensu/noticias/processos-s

eletivos .

Os docentes deverão entregar as notas dos anteprojetos
Até às 17h

[segunda)

23 a27/11/20
[segundaasexta)

Atividades
Inscrição para seleção de mestrandos e doutorandos e
envio da documentaçãoexigida para conforme o item

e projetos de pesquisa ao presidente da comissão de
selecto.

Das 8h30 às 12h e

Das 14h às 18h

Entrevistasindividuais realizadasvirtualmente poi
meio do Google Meet.
Reunião virtual

14h30

da comissão de seleção junto com o

co[egiado do PPGFSCpara definição do resu]tado final e
distribuicão das novas orientações.

Divulgação
do resultadofinal, em ordem de

04/12/20 (sexta)

Até às 17h

07 e 08/12/20
(segunda eterça)

Até às 16h30 do

dia 08/12/20

classificação, no site htto://noosfero.ucsal.br/strictosensu/noticias/processos-seletivos.

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@ uçsal,b [.

09/12/20 (quarta)

Das 14h às 16h

Reunião virtual da Comissão de Seleção para
encaminhamento dos recursos à Pró-reitora de Pesquisa
e Pós-graduação.
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Publicação de Ato sobre recursos interpostos e
IO/12/20 (quinta)

Até às 17h

homologaçãodo resultado final do Processode Seleção,
com seu consequenteencerramentona Pró-reitoria de
Pesquisa e Pós-araduacão.

14a 18/12/20
[segunda asexta)

Matrícula dos 20 primeiros classificadosna seleçãopara
o Mestradoe dos 10 primeiros classificadosna seleção
Das 8h30 às 12h e para o Doutorado. Nesta oportunidade, os documentos
das 14h às 16h30 originais ou autenticados,que haviam sido solicitados
na inscrição, deverão ser apresentados. Caso contrário, o
candidato aorovado não ooderá realizar a sua matrícula.

Março/2021

Início das aulas.

8.1 É da responsabilidade do Ca)candidato Ca)obter informações sobre o dia, o horário e o link
do Goog/eMeet de todas as etapas do processo seletivo que exijam sua presença consultando o
site da UCSal, http;//noosfero.ucsal.br/stricto-sensu/noticias/processos

seletivos.

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 classificadose não convocadospara a matrícula do semestre 2021.1
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,desdeque apresentados,dentro do prazo previsto, à Pró-reitora de Pesquisae Pósgraduação para as providências, devendo levar em consideração os critérios estabelecidos em
cada avaliação.

9.3 0 Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduaçãosubmeterá à homologação da reitora o resultado
classificatório final após a decisão dos recursos, se houver.

10. DA PRESTAÇÃODE SERVIÇOSEDUCACIONAIS

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,
coma
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) candidato(a) classificado(a) no processo seletivo para ingresso no Mestrado, objeto

deste Edital, deverá efetivar sua matrícula mediante assinatura do Contrato de Prestaçãode
Serviços Educacionais, por meio do qual compromete-se a pagar, com regularidade, 24 Cvinte e

quatro) parcelas mensaise sucessivas,no valor de R$1.588,00(hum mil, quinhentos e oitenta e
oito reais), devendo ser reajustadas 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, mediante
cheque, nominal e cruzado, de pessoa física, ficando vedado o pagamento com cheque de
pessoa jurídica ou em espécie.
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l0.2 0(A) aluno(a) que não apresentar a sua dissertação no prazo de 24 mesesprevisto para
conclusão do Curso de Mestrado no Programa de Pós-graduaçãoem 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$1.588,00
(hum mil, quinhentose oitentae oito reais).O não
cumprimento do prazo para conclusão acarretará no desligamento automático do aluno no
Programa.

l0.3 0(A) aluno(a) matriculadoCa)no Curso de Mestradose obriga a realizar sua matrícula
acadêmica a cada semestre, até a defesa da Dissertação, não podendo renova-la se houver
inadimplemento de qualquer mensalidadeno semestre e/ou débitos anteriores.
l0.4 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, por meio do qual compromete-se a pagar, com
regularidade, 48 Cquarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ R$2.267,00

Cdoismil, duzentos e sessentae sete reais), devendo ser reajustadasna 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 mediante
cheque, nominal e cruzado, de pessoa física, ficando vedado o pagamento com cheque de
pessoa jurídica ou em espécie.

l0.5 0(A) alunoCa)que não apresentara sua tese no prazo de 48 mesesprevisto para
conclusão do Curso de Doutorado no Programa de Pós-graduaçãoem 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 estabelecidosno Regulamento da
Pós-graduação,ficará com a obrigação de pagar as parcelas mensais adicionais, até o mês da
defesa, no valor de R$ R$2.267,00 (dois mil, duzentos e sessenta e sete reais). O não
cumprimento do prazo para conclusãoacarretará no desligamentoautomático do aluno no
Progl'ama.
l0.6 0(A) aluno(a) matriculado(a) 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.

l0.7 A Universidade participa do SISTEMADE COTASDE BOLSApara os primeiros colocados
na seleção que respondam às exigências da FAPESB,que as concede, bem como dispõe de
política de abonos e descontospara pagamentoantecipadodo semestre,do ano, e do curso
total, para o seu corpo docente e alunos egressos da Instituição.
11. DAS DISPOSIÇOES
GERAIS
A Reitoria da Universidade editara Normas Complementaresque venham a ser necessáriasà
regular implantação e funcionamento qualitativo dos Cursosde MESTRADOe DOUTORADOEM
FAMÍLIA NA SOCIEDADECONTEMPORÂNEA,
inclusive a partir de propostas apresentadas,
oportunamente, pelo Colegiada do Programa.
Parágrafo

único: Vagas remanescentes, por disciplina, da matrícula nos cursos de MESTRADO

E DOUTORADOEM FAMÍLIA NA SOCIEDADECONTEMPORÂNEA,
cujo processo seletivo está
6
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regulamentado por este Edital, poderão ser preenchidas por ALUNOSESPECIAIS,
que serão
selecionados após o encerramento das matrículas dos classificados.
12. DOS CASOS OMISSOS

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

Salvador,05 de outubro de2020

ÉL.
Profâ:Í)ra.

Silvaifa Sá de Carvalho

Reitora

