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                                                                                                                              APRESENTAÇÃO 

 
 

O Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade - PPGEduC/Uneb – 

DEDC/Campus I - encontra-se recomendado pela CAPES desde 2000, quando passou a integrar o Sistema 

Nacional de Pós-Graduação - SNPG/Capes.   

A implantação do Programa em 2001 destaca-se pela iniciativa de fortalecimento de ações acadêmicas 

e de pesquisa-formação, com ênfase no eixo de concentração – Educação e Contemporaneidade, 

contribuindo para a inserção nacional e internacional do Programa. Desde a sua implantação as ações de 

infraestrutura acadêmico-administrativa, gerenciamento orçamentário-financeiro e normatização de rotinas 

garantiram a ampliação da pesquisa stricto sensu, da formação e de redes de colaboração para a construção 

e consolidação da pesquisa na instituição. 

O PPGEduC/Uneb compreende a educação como elemento fundamental em uma estratégia de 

redução de desigualdades sociais e valioso suporte para o desenvolvimento social, enquanto objetivo maior 

das políticas públicas do Estado. 

Concebida com forte vinculação sociocultural e política, a proposta original do PPGEduC/Uneb – que 

vem sendo executada e consolidada – destaca o caráter relacional do mundo globalizado e as mediações 

humanas e tecnológicas que embasam a questão da educação e do educador, requerendo e possibilitando 

novos delineamentos no campo da educação. Dessa forma, o PPGEduC/Uneb tomou como perspectiva 

contribuir com a produção acadêmica voltada para os processos educativos, atentos à superação de velhos 

conflitos sociais que ressurgem sob novas formas de marginalização e exclusão. Participa, assim, do 
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processo de construção de uma nova ética, tendo como elemento central o homem nas relações consigo 

mesmo, com seus pares e com a natureza. Procura pensar a formação de cidadãos-gestores de seu espaço 

e de suas vidas, profundamente enraizados em seus territórios e abertos para o universo. 

Os trabalhos em desenvolvimento pela Coordenação, Grupo de Gestão, Coordenadores de Linhas, 

Coordenadores de Grupos de Pesquisa, equipe docente e discente, pela equipe técnica e colaboradores do 

PPGEduC contribuem para a consolidação e renovação do Programa, circunscrito em plano de metas que, 

certamente, exigirá um forte empenho institucional, assim como de todo o colegiado e dos pós-

graduandos.  

O presente documento intenciona sistematizar Orientações Acadêmicas, concernentes às finalidades 

do Programa, objetivos, sua estrutura, funcionamento e aspectos históricos. Apresentamos as Linhas e 

Grupos de Pesquisa, o corpo docente, estrutura acadêmica e curricular do Doutorado, bem como 

informações acadêmicas gerais, em relação à secretaria, biblioteca, tirocínio docente orientado, condições 

para qualificação / defesa final, orientações para versão final da tese. Maiores informações sobre os 

processos acadêmico-administrativos podem ser encontradas no manual de procedimentos acadêmicos 

publicado no site do Programa. 

 

Salvador, maio, 2020. 

 
Mary Valda Souza Sales & Elizeu Clementino de Souza 

Coordenação PPGEduC/Uneb 
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                                                                                                                  SINOPSE HISTÓRICA 

 
O Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduC) está vinculado, 

academicamente, ao Departamento de Educação do Campus I, da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) 

e compreende a pós-graduação em educação stricto sensu na área da Educação, de conformidade com o 

disposto na Resolução CONSEPE nº 214, de 24 de julho de 1998, publicada no Diário Oficial em 1 e 2 de 

agosto de 1998. 

Implantado em 2001, com a instalação da sua primeira turma de mestrado, o PPGEduC obteve na sua 

primeira avaliação trienal (2001-2003) conceito 4 e manteve esse conceito na segunda (2004-2006) e 

terceira avaliação (2007-2009), assegurando, assim a instalação do curso em nível de doutorado, 

completando sua condição de Programa de Pós-Graduação já credenciado pela CAPES.  

Na última avaliação quadrienal (2014/2017), logramos conceito 5, consolidando o Programa, com o 

reconhecimento e fortalecimento dos trabalhos desenvolvidos nos diferentes grupos de pesquisa, nas 

parcerias nacionais e internacionais, no estímulo à ambiência acadêmica e no desenvolvimento de pesquisas 

que contribuam para a melhoria do sistema educacional e das condições educacionais na Bahia de modo 

geral.   

O PPGEduC integra o sistema nacional de pós-graduação, sob coordenação da CAPES, e participa 

dos processos de avaliação institucional (anual e quadrienal). Trata-se de um Programa que vem 

demonstrando significativo crescimento acadêmico, tanto com relação à sua produção acadêmica, ao 

número de alunos, de doutores e pesquisadores que tem agregado ao longo da sua trajetória, como com 

relação ao reconhecimento que tem alcançado, nacional e regionalmente, perante a comunidade acadêmica, 

inclusive como sócio institucional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação-
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ANPEd e membro do Fórum de Programas de Pós-Graduação-FORPRED e do Fórum dos Editores de 

Periódicos da Área de Educação-FEPAE. 

O PPGEduC possui reconhecida qualidade, ampliando-a anualmente, tanto na perspectiva da infra-

estrutura acadêmica (corpo docente, produção acadêmica e publicações, parcerias nacionais e 

internacionais, intercâmbios técnicos e acadêmicos, grupos de pesquisa, etc.) e normativa (legislação, 

normas, regimentos, etc.) como da infraestrutura física (instalações, equipamentos e materiais 

permanentes) e orçamentária-financeira (suporte às suas atividades meio e finalísticas). 

Desde sua concepção inicial o PPGEduC toma referências e postulados que possibilitam verticalizar sua 

Área de Concentração, através dos seguintes princípios: 

 

1. Democracia para a equidade social e a participação na formulação e avaliação de políticas públicas; 

2. Gestão social e local da intervenção educacional; 

3. Pluriculturalidade e multireferencialidade; 

4. Preservação da memória social e da educação; 

5. Dimensões experienciais da vida e da formação; 

6. A sustentabilidade na educação; 

7. A lógica hipertextual. 

 

Tais princípios orientam e inspiram o movimento de formação potencializado pelo PPGEduC, 

contribuindo efetivamente para a consolidação da pesquisa e da pós-graduação na UNEB. 
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                                                                                                                              OBJETIVOS 

 

I) Contribuir para a elevação da competência acadêmica, científica e profissional da área de educação 

daqueles que atuam nas universidades, nos institutos federais, nas redes de ensino básico, nas organizações 

não-governamentais e em outras modalidades organizacionais da sociedade civil, nos contextos sociais e 

comunitários de aprendizagem e de produção de conhecimento, para o desenvolvimento sustentável e 

social das comunidades em seu entorno social; 

II) Fomentar, nos Grupos de Pesquisa, a articulação entre os processos formativos desenvolvidos no 

ensino de graduação, nos cursos lato-sensu, nas atividades extensionistas da Uneb com a ambiência 

acadêmica da pós-graduação stricto sensu, a partir do cotidiano com os professores e pesquisadores 

integrantes do PPGEduC/Uneb; 

III) Proporcionar a instalação da cultura acadêmica que contemple a formação do pesquisador, na 

área de educação, a produção e aplicação do conhecimento, bem como a dimensão do exercício da 

docência universitária; 

IV) Realizar e consolidar intercâmbios e parcerias interinstitucionais visando à cooperação acadêmica, 

técnica e científica para o avanço do conhecimento, na Área de Concentração em Educação e 

Contemporaneidade. 
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ÁREA DE CONCENTRAÇÃO                                                                                                            

 
O PPGEduC tem por finalidade a produção de conhecimentos na Área de Concentração Educação e 

Contemporaneidade, considerado o nível de formação (mestrado e doutorado). A organização e a vida 

acadêmica do PPGEduC preservam o significado sociocultural e crítico do processo educativo e o caráter 

multirreferencial, pluricultural e interdisciplinar do referido processo, e são estruturadas por Linhas de 

Pesquisa, as quais expressam as temáticas-objeto que constituem o seu eixo-formativo. 

 

Alinhamento do eixo formativo 

Professores publicam, orientam, pesquisam e ministram aulas no mesmo campo temático da Linha de 

Pesquisa, no âmbito da Área de Concentração. 

 

PUBLICAÇÕES                                                              DISCIPLINAS 

 

          EIXO FORMATIVO 

 
DISSERTAÇÕES/TESES                                                                  PESQUISAS 

 

Mestrandos e doutorandos desenvolvem projetos de pesquisa (dissertações/teses) na mesma área de 

produção intelectual do professor. 
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                    ________                          LINHAS, GRUPOS DE PESQUISA E CORPO DOCENTE 

 
As linhas de pesquisa representam o instrumento de construção do conhecimento científico e de 

articulação dos trabalhos entre docentes e discentes, da graduação e da pós-graduação. Visam alimentar o 

repertório curricular da graduação e da pós-graduação, além de permitir a intervenção política 

potencializadora da ética da coexistência entre as distintas alteridades civilizatórias e entre homem e 
natureza.  

Procura-se, desse modo, ampliar a relação entre os Departamentos, os campi da Universidade e as demais 

instituições de ensino superior do Estado da Bahia, considerando as populações locais vinculadas a distintos 

patrimônios civilizatórios, que são a referência fundamental para a dinâmica do Programa.  

Constituem-se as seguintes linhas de pesquisa: 
 

Linha de Pesquisa 1 

Processos Civilizatórios: Educação, Memória e Pluralidade Cultural 

 
Linha de Pesquisa 2 

Educação, Práxis Pedagógica e Formação do Educador 

 

Linha de Pesquisa 3 

Educação, Gestão e Desenvolvimento Local Sustentável 
 

Linha de Pesquisa 4 

Educação, Currículo e Processos Tecnológicos 
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Linha de Pesquisa 1  

Processos Civilizatórios: Educação, Memória e Pluralidade Cultural 
Aprofunda questões teórico-metodológicas postas pelos processos civilizatórios e seus impactos sobre as 

atividades e práticas educativas. Estuda os processos civilizatórios vinculados a formação do povo brasileiro, 

na negação de uma relação unívoca da escola e visão eurocêntrica de mundo. Trabalha a dimensão da 

memória como elemento constitutivo / construtor de identidades múltiplas, plurais e, no respeito a 
alteridade, busca a construção de uma ética de convivência, constituída tanto no interior da escola como 

fora dela.  

 

Grupos de Pesquisa vinculados a LPq1:  

Memória da Educação na Bahia 
Líderes - Jaci Maria Ferraz Menezes e Elizabete Conceição Santana 

 

Educação, Desigualdade  e Diversidade 

Líderes - Delcele Mascarenhas Queiroz e Marcos Luciano Lopes Messeder 
 

Estudos Sobre Inclusão e Sociedade 

Líder - Luciene Maria da Silva 

 

Núcleo de Estudos Sobre Pensamento e Contemporaneidade 
Líderes – Luciano Santos e Sueli Ribeiro Mota Souza 

 

GEHCEL -  Grupo de Estudos Educação, História, Culturas e Linguagens 

Líder – Gilmário Brito 

 

javascript:abreDetalheGrupo('5842708RER1SNC')
javascript:abreDetalheGrupo('5842708W3GFS89')
javascript:abreDetalheGrupo('5842708KU5FMW7')
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Docentes credenciados LPq 1 

Processos Civilizatórios: Educação, Memória e Pluralidade Cultural 
Claudia Andrade Vieira 

Delcele Mascarenhas Queiroz 

Gilmário Brito 

Jaci Maria Ferraz Menezes 

Jaciete Barbosa dos Santos 

Lívia Alessandra Fialho da Costa 

Luciano Costa Santos 

Luciene Maria da Silva 

Marcos Luciano Messeder 

Raphael Vieira Filho 

Sueli Ribeiro Mota Souza 
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Linha de Pesquisa 2 

Educação, Práxis Pedagógica e Formação do Educador 
Estuda questões epistemológicas e teórico-metodológicas, historicamente situadas, com ênfase na formação 

do educador na contemporaneidade. Discute modos de organização dos distintos níveis e modalidades de 

ensino e suas interfaces com a profissão docente. Trata essas questões, na perspectiva de estudos nos 

campos da memória, histórias de vida, experiências, (inter)subjetividades, afetos, representações sociais, 
diversidades, práticas culturais de oralidade, leitura e escrita, bem como das infâncias, juventudes e adultez. 

Analisa a formação do educador implicado, investigativo e questionador de sua práxis educativa, na 

condição de sujeito que ressignifica o saber e o conhecimento, ancorados em epistemologias da formação 

do educador, articulando-as aos desafios políticos, sociais, culturais, éticos que emergem na 

contemporaneidade. 

 

Grupos de Pesquisa vinculados a LPq2: 

 
DIVERSO - Grupo de Pesquisa Docência, narrativas e Diversidade na Educação Básica 

Líder - Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios  

 

GRAFHO - Grupo de Pesquisa (Auto)biografia, Formação e História Oral 

Líder - Elizeu Clementino de Souza  
 

Literatura e Ensino: Tecendo Identidades, Imprimindo Leituras 

Líder - Verbena Maria Rocha Cordeiro 

 

GEPE(RS) - Grupo de Estudos em Psicanálise, Educação e Representação social  
Líder - Maria de Lourdes Soares Ornellas Farias 

http://www.gpdiverso.blogspot.com.br/
javascript:abreDetalheGrupo('58427051GIT4FJ')
javascript:abreDetalheGrupo('5842802MW7HOYA')
javascript:abreDetalheGrupo('584270807HS29J')
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DUFOP – Docência Universitária e Formação de Professores 
Líder - Sandra Regina Soares 

 

FECOM - Grupo de Estudo Formação de Educadores, Comunicação e Memória 

Líder - Augusto Cesar Rios Leiro 
 

 

Docentes credenciados LPq 2  

Educação, Práxis Pedagógica e Formação do Educador 

Ana Paula Silva Conceição 

Augusto Cesar Rios Leiro 

Elizeu Clementino Souza 

Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios 

Larissa Soares Onellas Farias 

Liege Maria Sitja 

Maria de Lourdes Soares Ornellas Farias 

Rosemary Lapa de Oliveira 

Sandra Regina Soares 

Tania Maria Dantas 

Verbena Maria Rocha Cordeiro 
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Linha de Pesquisa 3 

Educação, Gestão e Desenvolvimento Local Sustentável 
Estudo dos processos educativos e dos fenômenos implicados na relação educação-gestão-

desenvolvimento, com ênfase nas problemáticas contemporâneas vivenciadas pelas diferentes comunidades 

e regiões. Analisa as características socioeconômicas, político-culturais e educacionais da realidade 

local/regional dos municípios sede da UNEB e seus entornos, buscando explicar as determinações do 
processo educativo na formulação e a avaliação de políticas públicas.  

 

Grupos de Pesquisa vinculados a LPq3: 

Educação do Campo e Contemporaneidade  

Líder - Antonio Dias Nascimento 
 

EduReg - Educação, Universidade e Região 

Líder - Nadia Hage Fialho  

 
Teoria Social e Projeto Político-Pedagógico 

Líder - Eduardo José Fernandes Nunes 

 

Educação Ambiental, Políticas Públicas e Gestão Social dos Territórios 

Líder – Avelar Luiz Bastos Mutim 
 

GIPRES - Grupo Interdisciplinar de Pesquisa Em Representações, Educação e Sociedades 

Sustentáveis 

Líder – Natanael Reis Bomfim 

 

javascript:abreDetalheGrupo('5842708MW7HOYA')
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SSEETU - Sociedade Solidária, Educação, Espaço e Turismo 

Líder - Francisca de Paula Santos da Silva 
 

EDUCATIO - Políticas Públicas e Gestão da Educação 

Líder - Gabriela Sousa Rêgo Pimentel 

 
 

Docentes credenciados LPq 3  

Educação, Gestão e Desenvolvimento Local Sustentável 

Antonio Dias Nascimento 

Avelar Luiz Bastos Mutim 

Eduardo José Fernandes Nunes 

Francisca de Paula Santos da Silva  

Gabriela Sousa Rêgo Pimentel 

Natanael Reis Bomfim 

Nadia Hage Fialho  
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Linha de Pesquisa 4 
Educação, Currículo e Processos Tecnológicos 

Compreende o Currículo como um processo originado nas diferentes formas de gerar e socializar 

conhecimento numa relação fundamental com a Epistemologia, implicados os seus efeitos e 

desdobramentos sociais, culturais, políticos, econômicos e educacionais; bem como, os Processos 
Tecnológicos enquanto processos criativos e transformativos de base material e imaterial, oriundos da 

condição humana nos termos da Tecnogênese. Estuda o currículo e os processos tecnológicos em 

articulação estético-epistêmica com a subjetividade e a linguagem na dinâmica de produção de sentidos nas 

várias dimensões do processo educativo. 
 

Grupos de Pesquisa vinculados a LPq4: 
Tecnologias Inteligentes e Educação  

Líderes - Arnaud Soares de Lima Junior e Dídima Andrade 

 

GEOTEC - Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade - GEOTEC  
Líder - Tânia Maria Hetkowski 

 

ForTEC – Formação, Tecnologias, Educação a Distância e Currículo 

Líderes – Mary Valda Souza Sales e Emanuel do Rosário Santos Nonato 

 
GEPLET - Grupo de Estudo e Pesquisa em Multiletramentos, Educação e Tecnologias  

Líder - Obdália Santana Ferraz Silva  
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REDE-EDUCA - Grupo de Pesquisa Sociedade em Rede, Pluralidade Cultural e Conteúdos 

Digitais Educacionais 
Líder – Alfredo Eurico Rodrigues Matta 

 

 

Docentes credenciados LPq 4 
Educação, Currículo e Processos Tecnológicos  

Alfredo Eurico Roberto da Matta 

Arnaud Soares de Lima Junior  

Dídima Andrade 

Emanuel do Rosário Santos Nonato 

Luiz Adolfo de Paiva Andrade  

Mary Valda Souza Sales  

Obdália Santana Ferraz Silva 

Tânia Maria Hetkowski  
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                                                                       ESTRUTURA ACADÊMICA E CURRICULAR 

 
O Currículo do PPGEduC - Mestrado - está composto por um conjunto de disciplinas obrigatórias do 

curso, disciplinas obrigatórias das linhas de pesquisa, disciplinas optativas, atividades obrigatórias de 

pesquisa e outras atividades acadêmicas (seminários, produção de textos, artigos, organização e 

participação em eventos, etc.). A oferta de disciplinas a cargo das linhas de pesquisa pode variar nos 
semestres letivos, em razão dos trabalhos de pesquisa em andamento e dos intercâmbios acadêmicos 

estabelecidos pelo Programa. 

 

MESTRADO 

O currículo do Mestrado é formado por disciplinas obrigatórias, que integram o tronco comum, por 
disciplinas associadas às linhas de pesquisa, disciplinas optativas, além das atividades obrigatórias de pesquisa 

e de docência. 

 

Disciplinas obrigatórias: 
a) Bases Filosóficas da Contemporaneidade 

b) Educação e Contemporaneidade 

c) Pesquisa em Educação 

Disciplinas/LPq 1 - Processos Civilizatórios: Educação, Memória e Pluralidade Cultural: 

a) Educação e Pluralidade Cultural 
b) Educação, História e Memória Social 

c) Educação e Desigualdade 

Disciplinas/LPq 2 - Educação, Práxis Pedagógica e Formação do Educador: 

a) Formação do Educador 

b) Educação, Psicanálise e Subjetividade 
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Disciplinas/LPq 3 - Educação, Gestão e Desenvolvimento Local Sustentável: 

a) Política Educacional Brasileira 
b) Educação e Desenvolvimento Local Sustentável 

c) Planejamento, Gestão e Avaliação da Educação 

Disciplinas/LPq 4 - Educação, Currículo e Processos Tecnológicos: 

a) Educação, Currículo e Processos Tecnológicos 
b) Educação e Tecnologias da Informação e Comunicação 

Disciplinas optativas 

Tópicos Especiais em Educação (ofertados a partir das demandas dos professores de cada linha) 

Atividades obrigatórias de pesquisa 

Estudos Orientados 
Tirocínio Docente Orientado 

Seminários Orientados de Pesquisa 

Fórum de Pesquisa 

Dissertação 
 

A integralização curricular do mestrado dar-se-á mediante cumprimento de 39 (trinta e nove) créditos 

correspondentes a 855 (oitocentas e cinquenta e cinco) h/a, assim distribuídas:  

12 (doze) créditos teóricos nas disciplinas obrigatórias;  

6 (seis) créditos teóricos nas disciplinas específicas de LPq;  
3 (três) créditos teóricos em disciplina optativa – Tópico Especial de Educação;  

3 (três) créditos atividade em estudos orientados;  

2 (dois) créditos atividade em tirocínio docente;  

3 (três) créditos atividade em fórum de pesquisa em educação;  

10 (dez) créditos atividade em dissertação.  
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                                                                                              INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 

 

Estudantes da pós-graduação: formação e pesquisa 

 
A pós-graduação apresenta exigências concernentes à vida acadêmica, a qual remete discentes e docentes 

para a construção de seu percurso de formação/pesquisa, em articulação com os processos formativos 

vivenciados no cotidiano do PPGEduC.  

A interface do trabalho de pesquisa desenvolvido no Mestrado, sua aderência as Linhas e Grupos de 

pesquisa possibilitarão a construção e preservação da identidade institucional e acadêmica, responsável pela 

produção intelectual e pelo avanço do conhecimento científico nas temáticas que lhe correspondem. 

Destaca-se que a Linha de Pesquisa circunscreve um campo de conhecimento e incorpora os grupos de 

pesquisa, núcleos, programas e projetos conforme as áreas temáticas do referido campo e para ela devem 

convergir às disciplinas, projetos de pesquisa, eventos e publicações de professores e discentes de modo 

que a produção intelectual do Programa reflita articulação direta com a Área de Concentração do 

Programa.  

Ao explicitar os direitos e deveres dos discentes, o Regimento do PPGEduC marca responsabilidades, 

atividades e ações a serem desenvolvidas no processo de formação. Cabe destacar, as seguintes ações, 

como fundantes para a vivência e aprendizagens construídas na pós-graduação, a saber: 
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Vinculação a Linha e Grupo de Pesquisa 

Participação em reuniões e fóruns da linha; 

Participação nas reuniões do grupo de pesquisa; 

Atuação em seminários de orientação; 

Desenvolvimento de intercâmbio com outros PPGE. 

 

Formação e pesquisa 

Publicação de textos individuais, em parceria com o grupo de pesquisa; 

Desenvolvimento do projeto de pesquisa vinculado a área temática do orientador; 

Participação efetiva no processo de orientação e encontros de trabalho com o orientador e o 

grupo/linha de pesquisa; 

Apresentação e publicação de trabalhos em eventos; 

Participação em eventos científicos da área; 

Contribuição para a ambiência acadêmica e científica do Programa; 

Disponibilidade para auxiliar / participar das atividades acadêmico-formativas do Programa. 
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                                                                                                                               SECRETARIA 

 

A Secretaria Acadêmica, conforme Regimento do PPGEduC, centra-se na execução e acompanhamento dos 

procedimentos acadêmicos relativos aos registros, as matrículas, ao gerenciamento do cadastro de 

discentes da Capes e aos processos didático-acadêmicos em interface com a coordenação e docentes. 

Destaca-se a articulação com os setores da Uneb que fazem interface com as questões da pós-graduação e 

gestão, a instrução de processos, distribuição e arquivamento de documentos relativos às atividades 

acadêmicas, com ênfase no acompanhamento / supervisão dos processos seletivos e manutenção atualizada 

dos assentamentos do pessoal docente e discente vinculados ao Programa. 

 

Horário de atendimento 

9h às 12h e das 14h às 17h 

E-mail: secacadppgeduc@uneb.br  

Solicitação de documentos 

Através de formulário ou requerimento escolar, devidamente preenchido, respeitando os prazos para 

entrega, bem como o funcionamento das atividades da Secretaria. 

Atestados de conclusão de disciplinas (aluno especial) 

Após o período de entrega das cadernetas pelos docentes e com 72h após o pedido. 

Trancamento/dispensa/aproveitamento 

O aluno deve acompanhar o período estabelecido pelo Calendário Acadêmico do PPGEduC do ano 

vigente. 

mailto:secacadppgeduc@uneb.br
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Certidão de ata 

72h após o pedido. 

Atestados diversos 

72h após o pedido. 

Histórico escolar 

15 dias após o pedido 

 

Agendamento de qualificação e defesa 

O agendamento da qualificação e/ou defesa é feito pelo aluno, mediante o preenchimento de solicitação na 

Plataforma Pandora (http://www.pandora.uneb.br) para instalação de qualificação e/ou defesa. 

O mestrando deverá fazer o preenchimento da solicitação na Plataforma Pandora com prazo mínimo de 30 

dias de antecedência.  

http://www.pandora.uneb.br/
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EXAME DE QUALIFICAÇÃO E BANCA DE DEFESA 

 
O Exame de Qualificação, conforme Regimento do PPGEduC, configura-se pela realização da qualificação, 

entendida como um momento estratégico para a qualificação teórico-metodológica da pesquisa em 
desenvolvimento pelo pós-graduando, através de apreciação e análise crítica do texto produzido pelo 

mestrando ou doutorando, realizadas por outros doutores, além do professor-orientador. 

 
Mestrado 

Para o Mestrado o Exame de Qualificação poderá ser realizado em um momento do curso, com o objetivo 
de avaliar e encaminhar questões relativas ao campo teórico-metodológico da pesquisa, bem como a 

apreciação e análise do relatório final da Dissertação para defesa.  

A banca para o Exame de Qualificação para o Mestrado será constituída por três professores, sendo um 

externo a universidade, o professor-orientador e outro professor vinculado ao PPGEduC, contando ainda 

com um suplente. 
 

Exame de Qualificação 

Do início ao final do 3° semestre do curso 

 

Defesa / Banca 

Até último mês da integralização dos 24 meses (normalmente até fevereiro após cumprimento dos 

créditos) 
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ORIENTAÇÕES PARA A DEFESA: AGENDAMENTO  

 

A defesa de Dissertação, conforme Regimento do PPGEduC, configura-se pela realização da banca de 

defesa pública, como momento síntese e avaliativo da pesquisa desenvolvida pelo pós-graduando, através de 

apreciação e análise crítica do texto produzido pelo mestrando, realizadas por doutores, além do 

professor-orientador.  

 

O agendamento da defesa dar-se-á mediante os seguintes procedimentos: 

 

1. Preenchimento, pelo pós-graduando, do Requerimento para instalação de Banca Examinadora, 

na Plataforma Pandora (http://www.pandora.uneb.br), anexando os documentos exigidos conforme 

orientação constante na referida plataforma. 

 

2. Aprovação do Requerimento de instalação de Banca Examinadora pelo orientador na plataforma 

Pandora; 

 

3. Encaminhamento de trabalho aos membros da Banca;  

 

4. Depósito da dissertação pelo pós-graduando – prazo mínino de 30 (trinta) dias antes da data da 

defesa.  

 

http://www.pandora.uneb.br/
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O agendamento da defesa será realizado após a integralização curricular e cumprida a regularização da 

vida acadêmica do pós-graduando com o Programa (Secretaria Acadêmica; Biblioteca e Comissão de 

Proficiência em Língua Estrangeira, através dos devidos registros na Secretaria Acadêmica). 

 

Os alunos bolsistas deverão observar o prazo e orientações estabelecidas pelas devidas agências de 

fomento: CAPES, CNPq e FAPESB, bem como outros programas de apoio específico da UESB. O tempo de 

curso do bolsista conta a partir da sua matrícula no primeiro semestre do PPGEduC, independente da data 

de início da bolsa.  

 

As dissertações integrarão o sistema que visa a sua disponibilização on-line, sob a Coordenação da 

Biblioteca Central da UNEB. 
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ORIENTAÇÕES PARA VERSÃO FINAL DA DISSERTAÇÃO 

 

1. Devem ser entregues 03 (três) digitalizados em PDF, no CD, para compor o acervo do PPGEduC/UNEB. 

O material digitalizado da dissertação deve conter uma Folha de Aprovação devidamente assinada por 

todos os membros da banca. 

 

2. A organização dos Pré-Textuais da Dissertação deve obedecer a seguinte ordem: capa, folha de rosto, 

ficha catalográfica e folha de aprovação (conforme normas do Programa). 

 

3. A Ficha Catalográfica deve ser feita conforme orientação no sistema da Biblioteca Central da Uneb. 

 

4. Os CD com a dissertação a ser entregue com a versão final, devem estar com os documentos 

digitalizados conforme orientação dos Anexos I e II. 

 

5. Será concedido o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da defesa, para entrega da versão final, 

atendidas as recomendações da ABNT (NBR 14724) e conforme orientações acima. 

 

7. Documentação necessária para expedição do diploma: cópia RG, CPF, título de eleitor com 

comprovação da última votação, certidão de nascimento ou casamento, diploma e histórico (graduação), 

carteira de reservista (devidamente autenticados pela Secretaria Acadêmica), comprovante de depósito no 

valor de R$ 15,00 (quinze reais) - Banco do Brasil conta corrente nº 991.147-2 SCU, agencia: 3832-6. 
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ANOTAÇÕES 
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CONTATOS 

 

Coordenação 

coordegeralppgeduc@uneb.br  
71- 3117-2404 

 

 

 
 

 

Secretaria da Coordenação 

coordegeralppgeduc@uneb.br  

 
Secretaria Acadêmica 

secacadppgeduc@uneb.br   

71-3117-2404 

 
 

 

 

 

 

 

Financeiro 

financeiroppgeduc@uneb.br 

 
Seleção/Sucupira 

selecaoppgeduc@uneb.br 

  

mailto:coordegeralppgeduc@uneb.br
mailto:coordegeralppgeduc@uneb.br
mailto:academicappgeduc@yahoo.com.br
mailto:financeiroppgeduc@uneb.br
mailto:selecaoppgeduc@uneb.br
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