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O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Escola de Teatro da 
Universidade Federal da Bahia (doravante PPGAC-UFBA) estabelece e torna pública as 
normas do processo seletivo para credenciamento de docentes no Programa e as 
normas de recredenciamento de docentes do Programa. O presente edital foi aprovado 
pelos membros do Colegiado, em reunião realizada em 19/12/2018. 

 

1. Calendário de seleção para credenciamento e para recredenciamento: 

1.1. Inscrições: 21 de dezembro 2018 - 4 de fevereiro de 2019 

1.2 Homologação das inscrições: 5 de fevereiro de 2019 

1.3 Recurso à homologação das inscrições: 6 e 7 de fevereiro de 2019 

1.4 Resultado dos Recursos: 8 de fevereiro de 2019 

1.5 Análise das propostas pela comissão de seleção: 12 a 14 de fevereiro de 2019 

1.6 Apresentação do resultado ao Colegiado para aprovação: 15 de fevereiro de 2019 

1.7 Resultado: 18 de fevereiro de 2019 

1.8 Recursos ao resultado da seleção: 19 e 20 de fevereiro de 2019 

1.9 Resultado final: 21 de fevereiro de 2019 

 

2. O/A docente selecionado/a será credenciado/a inicialmente como Permanente ou 
Colaborador/a. 

2.1  Poderá haver credenciamento imediato de docente como Permanente, caso a 
excepcionalidade de seu currículo o justifique (qualidade de publicações, premiações 
artísticas, número de orientações realizadas, pesquisas financiadas e relevantes etc.). 

 

3. Procedimentos para inscrição 

3.1 A inscrição será realizada exclusivamente pelo e-mail: ppgac@ufba.br indicando no 
Assunto a categoria “Credenciamento” ou “Recredenciamento”, contendo os seguintes 
documentos: 

I - Carta de intenção (CREDENCIAMENTO), endereçada ao Programa, justificando o 
interesse no credenciamento junto ao PPGAC e na qual o/a candidato/a se 

mailto:ppgac@ufba.br


compromete a atuar em consonância com os critérios estabelecidos pela área de 
Artes da Capes (Anexo). 

II - Carta de intenção (RECREDENCIAMENTO), endereçada ao Programa, 
apresentando perspectivas de atuação para os próximos quatro anos. O/A docente 
poderá solicitar alteração de categoria (de permanente para colaborador/a ou vice-
versa). O/A docente que tiver produção comprovada em mais de uma linha de 
pesquisa poderá solicitar sua inserção em mais de uma linha. 

III - Resumo e link para o currículo Lattes. 

IV - Indicação das publicações mais importantes desde 2015. 

V - Resumo expandido do projeto de pesquisa atual (até duas laudas com 
espaçamento 1,5) indicando a Linha de Pesquisa à qual pretende vincular-se. 

3.2 Poderá inscrever-se docente doutor/a da Universidade Federal da Bahia ou de 
outra Instituição de Ensino Superior, qualificado/a para atuar na pós-graduação, em 
regime de dedicação exclusiva. 

 

4. Os critérios de avaliação encontram-se na Resolução 01/2018 que aprova critérios 
de credenciamento e recredenciamento de docentes nos cursos de Mestrado e 
Doutorado do PPGAC-UFBA (Anexo). 

 

OBS: Eventualmente, após realizada a avaliação das propostas, a Comissão de seleção 

poderá propor redistribuição das vagas entre as Linhas de Pesquisa do PPGAC. 


