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UNIVERSIDADE

n::n.ê$

CATÓLICA DO SALVAR)OR

t=!UCSAL

à Pesquisa do Estado da Bahia

EDITALNe05/2021
SELEÇAO PARA O PROGRAMA DE BOLSAS FAPESB

COTASINSTITUCIONAIS - MESTRADO E DOUTORADO

A REITORA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR - UCSAL, informa à comunidade
discente dos cursos de Pós-Graduação Strícto Senso desta UCSAL que estão abertas as inscrições

para o Programa de Bolsas FAPESB,cotas Institucionais Mestrado e Doutorado, tendo por base a
Resolução N9 02/2020 do citado Programa.

1. DAFINALIDADE
O Programa de cotas institucionais tem por finalidade apoiar a formação de recua'soshumanos

qualificados, a consolidação de cursos de pós-graduação,o desenvolvimento científico e
tecnológico, a ampliação da base científica e o fortalecimento da Pós-Graduaçãono Estado, por
meio da concessão de bolsas de mestrado e doutorado. As bolsas destinam-se ao desenvolvimento

de projetos de pesquisaque resultem em dissertaçãoou tese dos mestrandos e doutorandos
regularmente matriculados em Programas de Pós-Graduaçãostrícto senso,avaliados e reconhecidos
pela Capes.
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2.1. As inscrições serão realizadas no período de 20 a 23 de fevereiro de 2021. Em caráter
excepcional, enquanto vigorar os decretos (Municipal e Estadual) e Ato da Reitoria CResoluçãong 2

de 20 de março de 2020), que determinam o isolamento social devido a COVID-19,os documentos
abaixo deverão ser enviados para o e-mail ilibicucsa!@xiçsaLbbpreenchidos, assinados (quando
necessário),digitalizados e salvos em formato PDF,identiHlcandoo documento. O título do e-mail
deve constar o nome completo do(a) aluno(a) candidatoCa)à bolsa. Serão aceitas apenasos e-maias
enviadosaté as 23 horas e 59 minutos do dia 23 de fevereiro de 2021.
2.2 Documentos necessários para inscrição do(a) candidato(a) à bolsa:
2.2.1.Projeto de pesquisade mestrado ou doutorado com assinaturas originais doca) orientador(a)
e candidatoCa);

2.2.1.1 Na ausênciado(a) orientador(a), oCa)Coordenador(a)do programa poderá assinar o
projeto.

2.2.2. Currículo l,atfes completo e atualizado doca) candidato(a) Ccomimpressão diretamente da
Plataforma tartes);

2.2.3.Documentode identidade do(a) candidatoCa);

2.2.4.CPFdo(a) candidato(a)ocasonão existano RGou similar)
2.2.5.Visto atualizado,para candidatos(as) estrangeiros(as)
2.2.6. Comprovante de residência atualizado em nome doca) candidatoCa);

2.2.6.1.Casoo(a) candidato(a) não tenha um comprovante em seu nome, deverá anexar algum
documento que comprove a vinculação na residência.
2.2.7. Compi'avante de Matrícula de 2021 do(a) candidato(a), com informação da data de ingresso e
previsão de defesa;

2.2.8.Declaraçãoassinadapelo(a) candidato(a), informando não ser beneficiado por qualquer tipo
de bolsa e que tem conhecimento e se compromete a não se beneficiar com outra bolsa, de qualquer
natureza, durante a vigência da bolsa concedida pela FAPESB(exceto bolsa de auxílio moradia ou
equivalente), disponível no site da FAPESBlink; htto://www.faoesb.ba.gov.br/download./modelosde-declaracao-2020/?wndmdl=15165

;

2.2.9. Declaração assinada pelica) candidatoCa),informando não ter vínculo empregatício ou

funcional, concomitante com o recebimento da bolsa FAPESBou comprovante de afastamento
do(a) candidato(a) de suas atividades com a instituição de vínculo, sem i'emuneração (se for o
caso), disponível no site da FAPESB
declaracao-202 0/?wodmdl=15165

link; htto://www.faoesb.ba.gov.br/download/modelos-de-

:

2.2.10. Cópia do extrato de conta bancária do Banco do Brasil, comprovante de abertura de conta ou

declaraçãodo banco contendo o nome do(a) candidato(a) à bolsa como titular da conta, números
da agência e conta (corrente ou poupança), incluindo respectivos dígitos verificadores;

2.2.10.1 Quem não possuir conta no Banco do Brasil, deverá abri-la após divulgação do
resultado, até 24 de fevereiro de 2021. Os dados bancários deverão constar no cadastro on lhe
do pesquisador objetivando a garantia do pagamento da bolsa;
2.2.11. Formulário on-lhe de pedido de bolsa, preenchido diretamente no site da FAPESBconcluído

e

assinado.

fhttp://www.fanesb.ba.aov.br/mestrado-academico/)
ou

Chttp://www.fapesb.ba.gov.br/doutorado/)
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3. DOS REQUISITOS MÍNIMOS

3.1. Do(a) candidato(a)
a.

Estar regularmente matriculadoCa)em um dos cursos de pós-graduaçãostrícto ser?suda

UCSAL nas turmas de ingresso em 2021;

b.

Dedicar-seintegralmente às atividades previstas no projeto ou plano de trabalho aprovado

pela FAPESB,durante a vigência da bolsa e às atividades do Programa de Pós-graduação strícto
senso;

c.

Não ser beneficíadoCa)por outra bolsa de qualquer natureza, durante toda a vigência da

bolsa concedida pela FAPESB;
d.

Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes;

e.

Estar cadastradoCa) como pesquisador(a) FAPESB,através do portal da FAPESB;

f.Não ter sido beneniciadoCa)
anteriormente com bolsa da FAPESBna mesma modalidade
solicitada, em caso de Desistência ou Reprovação no Curso;
g.

Não receber remuneração proveniente de vínculo empregatício ou funcional, concomitante

com o período de recebimento da bolsa FAPESB;
h.

Não possuir pendência de qualquer natureza com a FAPESB;

No caso de comprovado desrespeito às condições estabelecidas na presente Resolução 02/2020,

oCa)bolsista será obrigadoCa)a devolver à FAPESBos valores recebidos a título de bolsa
corrigidos conforme a legislação vigente

3.2. Do(a) orientador(a)
a. Pertencer ao quadro de docentes (permanente ou colaborador(a» do Programa de Pós
graduação strícto senso de matrícula do(a) candidato(a);
b.

Estar cadastrado(a) como pesquisador(a) FAPESB;

c.

Possuir currículo aütalizado na Plataforma Lattes;

d.

Integrar grupo de pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq.

4.DOPROCESSO DESELEÇAO
4.1. O Pi'ocesso de Seleçãoserá realizado por uma Comissão de Seleção de Bolsas Strícto Serzstlde

cada programa designada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação,composta por dois

representantesdo corpo docente do programa,além do seu coordenador,que analisaráos
documentos fornecidos no ato da inscrição e o mérito acadêmico evidenciado pela classificação
obtida no processo seletivo de ingresso no curso.

4.2 Para atender ao número de vagaspara bolsas especificadono item 6, a Comissãode Bolsa
procederá à classificaçãodos(as) inscritosCas)pela ordem decrescente dos resultados obtidos no
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processo seletivo de ingresso em cada curso, sendo convocados(as), pela ordem, os classificados até
o total de vagas disponíveis por curso.
4.3. O processo de seleção abrange as seguintes etapas

la Etapa: inscrição, na Pró-Reitoria de Pesquisae Pós-Graduaçãoda UCSAL,com a entrega de
toda a documentação exigida, observadas as condições constantes deste Edital;
2a Etapa: seleção dos candidatos, sob a responsabilidade da Comissão de Seleção;

3a Etapa; divulgação no site da UCSAL em 24 de fevereiro

de 2021, dos resultados

classificatórios dosCas) candidatosCas) avaliadosCas) na etapa precedente.

4.4. Critérios de desempate
Para efeito de desempate no processo classificatório, em razão do número de bolsas disponíveis
serão utilizados, pela ordem, os seguintes critérios;

4.4.1. Produtividade em pesquisa Cparticipação/apresentação/organizaçãode trabalhos em
congresso; publicação de capítulo ou livro e periódicos; trabalhos completos em Anais de
eventos científicos)
4.4.2. Participação em Grupos de Pesquisa

4.4.2.Análise de experiência acadêmico-científica constante do currículo Lattes

5. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CONTRATAÇÃO

O resultado será divulgado no mural do Prédio da Pós-Graduação,campus Federação, e no site da

UCSAL,até o dia 24 de fevereiro de 2021, cabendo aos candidatos a inteira responsabilidade
de informar-se

do mesmo.

Parágrafo único:

Após encaminhamento da documentação para a FAPESB, os candidatos

aprovados receberão através do endereço eletrânico constante no cadastro do pesquisador FAPESB
a informação da disponibilidade dos Termos de Outorga, para assinatui'a eletrânica.
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6.DASVAGAS

A UCSALdisporá de 19 Cdezenove)bolsas para alunos regularmente matriculados nos programas
de pós-graduaçãostricto sensu, a serem providas de acordo com as disposiçõesdeste Edital e na
forma estabelecida pelo sistema de cotas da FAPESBconforme tabela a seguir:

Ne

Mestrado

Doutorado

Cota

Cota

PROGRAMA

1.

DIREITO

2

2.

FAMÍLIA NA SOCIEDADECONTEMPORÂNEA

3

3

3

2

3

3

11

8

PLANEJAMENTOTERRITORIALE

3.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
POLITICAS SOCIAIS E CIDADANIA

4.

TOTAL

7.DURAÇAODASBOLSAS

As cotas institucionais não terão caráter permanente,tendo validade pelo período máximo de
vigência das bolsas: até 24 Cvintee quatro) meses para bolsas de Mestrado, desde que dentro de um

período máximo de 24 (vinte e quatro) meses de ingresso no curso; e até 48 (quarenta e oito)

mesespara as bolsasde Doutorado,desde que dentro de um período máximo de 48 (quarenta e
oito) meses de ingresso no curso.

8. IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA

Toda documentação dos(as) candidatosCas)selecionadosCas)deve ser encaminhada à FAPESBaté

o dia 24 de fevereiro de 2021, pelo candidato,para o e-mailçaÊ@bEesb:!2a:gev:!u.
As bolsas
serão implementadas por meio da assinatura eletrânica do Termo de Outorga no sistema SEI Bahia
e posterior publicação no Diário Oficial do Estado, sendo pagas mensalmente, mediante crédito em
conta corrente/poupança no Banco do Brasil, indicada pelo(a) bolsista para este fim

8.1 A implementação das bolsas está condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira da
FAPESB

8.2 0(A) candidato(a) selecionado(a),bem como os(as) orientadores(as) e coordenadores(as) dos
programas

de

pós-graduação

devem

estar

cadastrados(as)

no

sistema

SEI

Bahia

í!!U

!ZZsei])a!!ia,ba,aov.bZselZcontro]ado externo,nhn?acho usuâFio.externa ]oaar&id orgao ac

esse..exl;erl2e:D)
e documentos
solicitadosparaa validaçãodo cadastroCcópia
de RG,CPFe
comprovantede residência,entreguespessoalmentena FAPESB),em data antes'iorao envio da
documentação para a solicitação de bolsas, com o objetivo de assinatura eletrânica do Termo de
Outorga e demais documentos necessários. A documentação de solicitação de bolsa da COTA 2021,

deverá ser encaminhada, pelo(a) candidatoCa),para o e-mail cap@fapesb.ba.gov.br, conforme
resolução

NQ

02/2021

(http=//www.fapesb.ba.gov.br/download/resolucao-022020-norma-

especifica-de-mestrado-e-doutorado/?wodmdl=15153}.

A FAPESB ao receber

documentação

e

abrir processo no SEI BANIA, disponibilizará atesto de documento externo.

8.3 DOCUMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA

a.

Oficio do Pró-reitor indicando(a) candidato(a) à bolsa (emitido pela Pró-Reitoria de Pesquisae
Pós-graduação);

b.

Formulário on-lhe de pedido de bolsa do sistema interno da FAPESBconcluído e assinado;

c.

Currículo Lattes do(a) candidato(a) à bolsa;

d.

Documento de Identificação doca) candidato(a) (RG e CPF);

e.

Declaraçãodo programa de pós-graduaçãoinformando vínculo doca) orientador(a) com a
instituição (emitido pela Pró-Reitoria de Pesquisae Pós-graduação);

f.

Visto atualizado, para candidatosCas)estrangeiros;

g.

Comprovante de t'evidência atualizado do(a) candidato(a) à bolsa;

h

Comprovante de matricula com informação da data de ingresso e previsão da defesa demitido
pela Secretaria do Stricto sensu);

i.

Declaração negativa de bolsa e de vínculo empregatício;

j.

Comprovante de dados bancários do(a) candidato(a) à bolsa.

8.4 Além da documentação enviada no ato da inscrição, oCa) candidato(a) selecionadoCa)deverá
enviar em formato digital (PDF), para o mesmo e-mail da inscrição, até o dia 24 de fevereiro de
2021, a via digitalizada

do Formulário

online do Programa

de Bolsas da FAPESB, concluído,

específicopara a modalidade - Mestrado ou Doutorado - CotasInstitucionais, com as assinaturas
doca) orientadorCa) e bolsista, conforme solicitação. OBS.: Na ausência doca) orientador(a), o
Programa de Pós-Graduação poderá se responsabilizar

pelica)

bolsista, com uma declaração

informando o motivo, assinada e carimbada pelo(a) CoordenadorCa)do Programa.

9. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS(AS) APROVADOS

9.1. O acompanhamentoe avaliação do desempenho doca) bolsista será realizado pelas
coordenaçõesdos programas beneficiados e respectivos orientadoresCas),através do envio dos

seus Relatórios Técnicos, os quais deverão ser assinados pelica) bolsista, orientador(a) e
coordenador(a), constando a avaliação do(a) orientadorCa) e a aprovação da Coordenação do
PI'ograma, contendo (caso haja) cópia de trabalhos publicados e/ou apresentados em reuniões
científicas Cinclusive participações de comissões de organização de eventos). O relatório deve
conter a informação da data inicial da vigência da bolsa até o período que compreende a entrega do
mesmo, cabendo ao bolsista o envio à FAPESB;

9.1.1. Osrelatórios técnicos serão em número de 02 Cdois): 01 (um) Relatório Técnico Parcial, com

50% de vigência da bolsa, acompanhado do histórico acadêmico atualizado e 01 (um) Relatório
Técnico Final, até 30 Ctrinta) dias após o encerramento da vigência do Termo de Outorga.Após a
defesa da dissertação ou tese, entregar a comprovação à FAPESB.

9.2. O Relatório Técnico Final não poderá ser substituído pelo Certificado de Defesada Dissertação
ou Tese.

9.3. Bolsascom vigência inferior a 12 Cdoze)meses devem entregar apenas o Relatório Técnico
Final.

9.4. A continuidade da bolsa ficará condicionada à avaliação do desempenho doca) bolsista, medido
por meio do envio dos Relatórios Técnicos dos mesmos, para as Coordenações dos Programas,

anualmente,contendo ocasohaja) cópia de trabalhos publicados e de trabalhos apresentados em

reuniões científicas locais Cinclusiveparticipando de comissões de organização do evento),
nacionais e/ou internacionais, contendo a informação da data inicial da vigência da bolsa até o
período que compreende a entrega dos mesmos.

9.5. Os modelos dos Relatórios Técnicos estão disponíveis no portal da FAPESBe devem ser
preenchidos e entregues conforme orientações constantes na Resolução NP 02/2020 - Norma
específica de Mestrado e Doutorado, disponível no site da FAPESB.

Cabeao bolsista manter-se informado de eventuais mudançasnas orientações da FAPESBe estar
atento ao que for estabelecido ]lo Termo de Outorga.

IO. INFORMAÇOESADICIONAIS
Para maiores informações sobre as Bolsas FAPESBde Mestrado e Doutorado deverá ser consultado
o documento Programa de Bolsas FAPESB - Resolução 02/2021 - Norma específica de Mestrado e
Doutorado

C
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e na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da

UCSAL ou através do número (71) 3203-8974.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. A Comissãode Seleçãoencaminharáà Pró-Reitoria de Pesquisae Pós-Graduação,o resultado

classificatório,para efeito de publicaçãoe de homologação,
observadoo dispostono item l0.2
subsequente.

11.2. Dos resultados classificatórios publicados cabe recurso à Pró-Reitora de Pesquisa e PósGraduação, no pi'azo de 2 (dois) dias úteis contados a partir do primeiro dia útil após publicação do
resultado.
11.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação.

11.4. O presente Edital será publicado no site da Universidade Católica do Salvador Cwww:!!csa!:br)

Salvador,20 defevereiro de 2021

Prosa. Dra. SilvaMa Sá de Carvalho

Reitora
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