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Edital n. 05/2022 
 
SELEÇÃO DE CANDIDATOS/AS ÀS VAGAS DO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA BAHIA PARA INGRESSO EM 2022.2 

 

1. PREÂMBULO 

 

1.1 A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, no uso de suas 
atribuições legais, estabelece e torna públicas as normas do processo seletivo para o 
preenchimento das vagas do curso de Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação 
em Artes Cênicas, em conformidade com as exigências do Regulamento deste Programa, 
das Normas Complementares para Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e 
Doutorado) do Conselho Acadêmico de Ensino da UFBA e da Resolução 01∕2017 do 
Conselho Acadêmico de Ensino da UFBA – CAE. 

1.2 O presente Edital foi aprovado pelos membros do Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Artes Cênicas, em reunião realizada em 03 de junho de 2022, de acordo com 
o Conselho Acadêmico de Ensino – CAE – da Universidade Federal da Bahia. 

1.3 Informações sobre o Programa e seus cursos podem ser obtidas na página eletrônica 
http://www.ppgac.tea.ufba.br/pt/home/ ou na Secretaria do Programa, exclusivamente 
através do e-mail ppgac@ufba.br. 

1.4 As provas podem ser realizadas fora da cidade de Salvador-Bahia. 

1.4. 1. A Prova Oral será realizada através de videoconferência por Internet, conforme dispõe 
o item 4.3 deste Edital;  

1.4.2. A Prova de Proficiência em Língua Estrangeira deverá ser realizada sob a supervisão 
de algum Programa de Pós-graduação reconhecida pela CAPES ou Instituição de Ensino 
Superior (IES) reconhecida pelo MEC, que deverá emitir declaração disponibilizando-se a 
aplicar a avaliação (Anexo VIII), ressaltando-se que: 

a) é de responsabilidade do/a candidato/a procurar o Programa ou IES que irá 
supervisionar e estabelecer a relação entre o/a responsável pela aplicação da prova 
e o PPGAC, sendo que este responsável deverá ter vínculo empregatício com o 
Programa ou IES; 

b) de posse da declaração (Anexo VIII) preenchida com os dados solicitados, o 
candidato deverá informar à Secretaria do PPGAC-UFBA, através do e-mail 
ppgac@ufba.br, até às 17h do dia 28 de junho de 2022; 
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c) o PPGAC entrará em contato com o Programa ou IES para passar as orientações de 
aplicação da prova no dia anterior à data estabelecida no Cronograma; 

d) é de inteira responsabilidade do Programa ou IES que supervisionará a prova, manter 
a legitimidade da prova e enviá-la ao PPGAC em tempo hábil estabelecido no 
Cronograma junto ao PPGAC; 

 

2. DAS VAGAS E RESERVA DE VAGAS 

 

2.1 O acesso ao Programa dar-se-á por meio de quatro modalidades de vagas: 

I - Vagas de ampla concorrência: aquelas não submetidas a nenhuma modalidade de 
reserva de vagas; 

II - Vagas reservadas para candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) [pretos(as) e 
pardos(as)], optantes por esta modalidade; 

III - Vagas reservadas para candidatos(as) autodeclarados(as) indígenas, quilombolas, 
pessoas com deficiência e pessoas trans (transexuais, transgêneros e travestis), 
optantes por esta modalidade; 

IV - Vagas para estrangeiros. 

2.2. O número de vagas oferecidas para o Mestrado Acadêmico na área de Concentração 
em Artes Cênicas – que compreende teatro, dança, ópera, circo, performance e outras 
formas artísticas similares – será: até 10 (dez), mais 02 (duas) vagas para candidatos(as) 
estrangeiros(as), totalizando 12 (doze) vagas. 

2.3 Do total de vagas ofertadas, serão asseguradas 40% para candidatos(as) 
autodeclarados(as) negros(as) [pretos(as) e pardos(as)] optantes, desde que assinalem esta 
condição, de forma específica, no formulário de inscrição; 

2.4 Na fase final do processo seletivo, as vagas de ampla concorrência serão distribuídas 
de acordo com a avaliação dos(as) candidatos(as), sendo atribuídas indistintamente a 
optantes e não optantes até atingir seu limite máximo; 

2.5 Caso um(a) optante negro(a) [preto(a) ou pardo(a)] obtenha avaliação que lhe garanta 
uma das vagas de ampla concorrência, ele(a) não será computado(a) para o preenchimento 
das vagas reservadas para esta modalidade; 

2.6 Em caso de desistência de candidato(a) negro(a) [preto(a) ou pardo(a)] optante 
selecionado(a), a vaga será preenchida pelo(a) candidato(a) negro(a) [preto(a) ou pardo(a)] 
subsequentemente aprovado(a), também optante da mesma modalidade; 

2.7 Na hipótese de não haver candidatos(as) negros(as) [pretos(as) e pardos(as)], optantes 
desta modalidade de reserva de vagas, aprovados(as) em número suficiente para ocupar as 
vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência, 
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sendo preenchidas pelos(as) demais candidatos(as) aprovados(as), observados os critérios 
de avaliação. 

2.8 Além do número de vagas ofertadas pelo Programa, serão admitidos(as) até quatro 
estudantes (vagas supranumerárias), sendo uma vaga para cada uma das categorias de 
identificação, a saber: indígena, quilombola, pessoa com deficiência e pessoa trans 
(transexuais, transgêneros e travestis), desde que tenham feito a autodeclaração e 
confirmado sua condição de optante no campo específico desta modalidade de reserva de 
vagas, no formulário de inscrição. 

2.9 Na hipótese de haver mais de um(a) candidato(a) aprovado(a) por categoria, ocupará a 
vaga aquele(a) que obtiver a melhor avaliação; 

2.10 Não havendo candidato(a) estrangeiro(a) aprovado(a) para o Mestrado, a vaga será 
ocupada por candidato(a) brasileiro(a) aprovado(a) na modalidade de ampla concorrência, 
segundo a Resolução 01/2017 do CAE. 

 

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  

 

3.1 As inscrições para o processo seletivo ao curso de Mestrado Acadêmico, do Programa 
de Pós-Graduação em Artes Cênicas para o segundo período letivo de 2022, serão 
efetuadas exclusivamente via internet a partir de 00h01min do dia 13 de junho de 2022 até 
às 23h59min do dia 26 de junho de 2022 no Sistema Integrado de Gestão de Atividades 
Acadêmicas – SIGAA, no sítio virtual 
https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=S.  O 
candidato deverá selecionar o edital correspondente ao PPGAC/UFBA (mestrado) e clicar 
no link “Clique AQUI para inscrever-se!”. 

3.1.1. O Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas não é responsável por eventuais 
falhas de comunicação através do site, questões técnicas, problemas de conexão ou nos 
computadores que impeçam a transferência de dados para completar o processo de 
inscrição.  

3.2 Poderão inscrever-se para o Mestrado brasileiros(as) e estrangeiros(as) residentes no 
Brasil ou no exterior, graduados(as). 

3.2.1 Os(As) candidatos(as) deverão carregar no Sistema Integrado de Gestão de Atividades 
Acadêmicas – SIGAA, no sítio virtual 
https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=S os 
documentos abaixo listados, em formato PDF, necessários para a efetivação da inscrição: 

a) Ficha de Cadastro de Alunos de Pós-Graduação, modelo padrão, devidamente 
preenchida e assinada, disponível nos endereços https://supac.ufba.br/formularios-
menu-aluno e http://www.ppgac.tea.ufba.br/pt/home/, (vide Anexo III) deste Edital; 

b) Anteprojeto de Pesquisa, conforme estabelecido nos itens 4.2.1 e 4.2.2; 

mailto:ppgac@ufba.br
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c) Currículo Lattes, disponível para preenchimento no sítio http://lattes.cnpq.br; 

d) Cópia de Documento de Identidade (frente e verso); 

e) Cópia de Documento de CPF; 

f)  Comprovante do pagamento da taxa de inscrição (GRU – Guia de Recolhimento da 
União), no valor correspondente ao nível do curso pretendido, acessível através do 
sítio https://supac.ufba.br/servicos-academicosboletos  (conforme instruções no item 
3.2.1.2); ou, no caso de candidatos(as) que tenham direito à isenção, documentação 
comprobatória descrita nas portarias 003/2020 da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação e 130/2019 do Gabinete da Reitoria; 

g) Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação, em que constem, além das 
menções, os créditos ou a carga horária de cada disciplina; 

h) Cópia do Diploma de Graduação (frente e verso); 

i) Comprovante de proficiência em língua estrangeira em nível instrumental, no mínimo, 
para candidatos(as) que forem solicitar dispensa da prova de proficiência em língua 
estrangeira; ou comprovante do pagamento da taxa de inscrição para o Exame de 
Proficiência em Língua Estrangeira, realizado pelo NUPEL (Núcleo Permanente de 
Extensão em Letras da UFBA) para os(as) candidatos(as) que optarem pela 
realização da prova; 

j) Cópia do Título de Eleitor; 

k) Certidão de Quitação Eleitoral, disponível no sítio do TSE 
(https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral) ou nos sítos 
dos respectivos Tribunais Regionais Eleitorais; 

l) Comprovante de Quitação com o Serviço Militar (se for o caso); 

3.2.1.1 Não serão homologadas as inscrições de candidatos que não indicarem na 
capa do Anteprojeto a linha de pesquisa e os três orientadores pretendidos dentre os 
indicados no Anexo I, que disponibilizam vagas para orientação no Mestrado 
Acadêmico, conforme indicado no item 4.2.2. 

3.2.1.2 Para emitir a GRU, através do SGGRU, o candidato deve: 

a) acessar a página https://supac.ufba.br/servicos-academicosboletos; 

b) clicar no botão “Serviços Acadêmicos”; 

c) clicar no botão “Gerar nova GRU”; 

d) no campo “Serviço”, selecionar a opção “INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO 
(MESTRADO)”; 

e) no campo “Recolhedor”, informar seu CPF e clicar no botão “Verificar”. 
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f) após verificação do CPF, inserir os demais dados solicitados: nome, RG, telefone e 
e-mail. Se o candidato já estiver cadastrado, os dados aparecerão automaticamente; 

g) clicar no botão “Gerar GRU”; 

h) realizar o pagamento da GRU, exclusivamente no Banco do Brasil  

3.3 Para candidatos(as) optantes pelos sistemas de reserva de vagas, além da 
documentação indicada acima, serão exigidos os seguintes documentos, que deverão ser 
anexados, em PDF único, no ato da inscrição: 

a) Para candidatos(as) negros(as) [pretos(as) e pardos(as)]: apresentação de 
Formulário de Autodeclaração (Anexo II); 

b) Para candidatos(as) Trans (Transexuais, Transgêneros e Travestis): apresentação 
de formulário de autodeclaração (Anexo II); 

c) Para candidatos(as) optantes da modalidade de reserva de vagas para quilombola: 
apresentação de formulário de autodeclaração (Anexo II) e de declaração de 
pertencimento assinada por liderança local ou documento da Fundação Palmares 
reconhecendo a comunidade como remanescente de quilombo; 

d) Para candidatos(as) optantes da modalidade de reserva de vagas para indígena: 
apresentação de formulário de autodeclaração (Anexo II) e de cópia do registro 
administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de 
pertencimento emitida pelo grupo indígena, reconhecido pela FUNAI, assinada por 
liderança local; 

e) Para candidatos(as) optantes da modalidade de reserva de vagas para pessoas com 
deficiência: apresentação de formulário de autodeclaração (Anexo II) e de laudo 
médico, atestando a condição característica desta modalidade. 

3.3.1 Para candidato(a) selecionado(a) na modalidade de reserva de vagas para pessoas 
com deficiência, é obrigatório, após o resultado da seleção, apresentar cópia e original do 
laudo médico, atestando a condição característica desta modalidade, devidamente ratificado 
pelo Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Educativas Especiais (NAPE), ligado à 
Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE) da UFBA. 

3.3.1.1 Para ratificação do Laudo Médico, o(a) candidato(a) selecionado(a) na modalidade 
de reserva de vagas para Pessoas com Deficiência deverá encaminhar e-mail ao Núcleo de 
Apoio a Pessoas com Necessidades Educativas Especiais (NAPE), através do endereço 
napeufba@ufba.br, com os seguintes documentos anexados, em PDF: 

a)  Cópia digital do documento de identificação oficial com foto (RG, CNH válida, 
carteira de trabalho ou passaporte válido); 

b) Cópia digital do laudo médico emitido nos últimos 12 meses, contados a partir da 
data de publicação deste edital, atestando a espécie e o grau de sua deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 
de Doenças (CID). Este documento deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do 
médico, além do número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM); 
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c) Arquivo digital com a publicação do resultado da seleção. 

3.4 Os(As) candidatos(as) estrangeiros(as) sem visto de residência permanente no Brasil 
deverão carregar no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA, no 
sítio virtual https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-
processo&nivel=S  os documentos abaixo listados, em formato PDF, necessários para a 
efetivação da inscrição: 

a) Ficha de Cadastro de Alunos de Pós-Graduação, modelo padrão, devidamente 
preenchida e assinada, disponível nos endereços https://supac.ufba.br/formularios-
menu-aluno e http://www.ppgac.tea.ufba.br/pt/home/, (vide Anexo III) deste Edital; 

b) Anteprojeto de Pesquisa em Língua Portuguesa, conforme estabelecido nos itens 
4.2.1 e 4.2.2; 

c) Currículo Lattes ou Curriculum Vitae atualizados; 

d) Cópia da página do Passaporte onde constam número do documento, foto e 
identificação do(a) candidato(a); 

e) Comprovante do pagamento da taxa de inscrição (GRU – Guia de Recolhimento 
da União – pagável somente no Banco do Brasil), no valor correspondente ao nível 
do curso pretendido, acessível através do sítio virtual 
https://supac.ufba.br/servicos-academicosboletos; 

f) Cópia do diploma de graduação (frente e verso); 

g) Cópia do histórico escolar ou equivalente (em que constem, além das menções, os 
créditos ou carga horária de cada disciplina). 

h) Comprovante de proficiência em Língua Portuguesa (CELPE-BRAS) em nível 
intermediário, no mínimo, ou outra certificação equivalente (à exceção de 
candidatos(as) naturais de países lusófonos).  

3.4.1 Não serão homologadas as inscrições de candidatos(as) que não indicarem na 
capa do Anteprojeto a linha de pesquisa e os três orientadores pretendidos dentre os 
indicados no Anexo I que disponibilizam vagas para orientação no Mestrado 
Acadêmico, conforme indicado no item 4.2.2.  

3.4.2 O/A candidato/a estrangeiro/a que não tiver CPF poderá entrar em contato com a 
secretaria do PPGAC através do e-mail ppgac@ufba.br , até o dia 16/06/2022, solicitando a 
emissão da GRU. É de inteira responsabilidade do/a candidato/a providenciar a efetivação 
do pagamento (exclusivamente no Banco do Brasil) em tempo hábil para realizar a inscrição: 

a) Alternativamente, o/a candidato/a poderá nomear um/a responsável brasileiro/a para 
fazer os trâmites em seu nome, presencialmente em uma agência do Banco do Brasil 
ou via agência virtual do Banco do Brasil. O/A candidato/a deverá enviar para o 
PPGAC, para fins de reconhecimento, juntamente com o comprovante de pagamento, 
uma procuração em nome de seu/sua representante. 
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3.4.3. Após a publicação do resultado, estrangeiros(as) sem visto de residência permanente 
no Brasil e aprovados(as) nesta seleção terão o prazo máximo de 30 (trinta) dias para 
entregar a documentação exigida para a matrícula. 

3.4.4 Candidatos(as) estrangeiros(as) sem visto de residência permanente no Brasil, 
aprovados(as) nesta seleção, deverão obter visto de estudante junto ao Consulado Brasileiro 
do país de origem. 

3.5 O(A) candidato(a), ao apresentar a documentação requerida, responsabiliza-se pela 
veracidade de todas as informações prestadas, inclusive aquelas constantes no Currículo 
Lattes ou Curriculum Vitae.  

 

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

4.1 A Prova de Proficiência em Língua Estrangeira, de caráter eliminatório, constituirá a 
primeira etapa e poderá ser realizada nos seguintes idiomas: inglês, francês, italiano e 
espanhol, sendo permitida consulta a dicionários. 

4.1.1 O(a) candidato(a) deverá fazer Prova de Proficiência em Língua Estrangeira ou 
apresentar certificado válido de conhecimento, com nível mínimo básico/instrumental, em 
uma língua estrangeira, emitido por órgãos competentes da UFBA (como o Nupel ou 
similares), por Programa de Pós-Graduação reconhecido, por Instituição de Ensino Superior 
(IES) devidamente reconhecida pelo MEC, ou por instituição de ensino de idiomas 
devidamente reconhecida, a fim de ser dispensado(a). 

4.1.2 A Prova de Proficiência em Língua Estrangeira terá duração máxima de duas (02) 
horas e será realizada presencialmente, em local a ser divulgado no sítio 
http://www.ppgac.tea.ufba.br/ até a data de homologação das inscrições; 

4.1.2.1 Será permitido o uso de dicionários monolíngues e/ou bilíngues;  

4.1.2.2 A prova deverá ser feita pelo(a) próprio(a) candidato(a), a mão e com caneta, não 
sendo permitido o uso de apontamentos, livros, equipamentos eletrônicos, nem acesso a 
quaisquer objetos pessoais durante a prova.  

4.1.2.3 Não será permitido a interferência e/ou a participação de terceiros, salvo em caso de 
o/a candidato(a) solicitar o atendimento a necessidades especiais no campo adequado do 
formulário eletrônico de inscrição (SIGAA). 

4.1.3 A taxa de inscrição terá o valor de R$80,00 (oitenta reais) e deverá ser paga, até a 
data de seu vencimento, via GRU (Guia de Recolhimento da União), emitida pelo candidato. 
A GRU deverá ser emitida pelo candidato através do Sistema de Gerenciamento de Guias 
de Recolhimentos da União (SGGRU), acessível no endereço eletrônico 
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=5hVCbjPD0dg= 
Para emitir a GRU, através do SGGRU, o candidato deve: 
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a) acessar a página do SGGRU; 

b) clicar no botão “Gerar nova GRU”; 

c) no campo “Serviço”, selecionar a opção “Proficiência Artes Cênicas 2022”; 

d) no campo “Recolhedor”, informar seu CPF e clicar no botão “Verificar”. 

e) após verificação do CPF, inserir os demais dados solicitados: nome, RG, telefone e 
e-mail. Se o candidato já estiver cadastrado, os dados aparecerão automaticamente; 

f) clicar no botão “Gerar GRU”; 

g) realizar o pagamento da GRU, exclusivamente no Banco do Brasil  

h) Enviar o formulário de inscrição (Anexo IV) e o comprovante de pagamento da GRU 
ao NUPEL, através do e-mail: proficiencianupel@gmail.com até às 17h do dia 
23/06/2022, com o assunto: “Inscrição e Pagamento – Proficiência em Artes 
Cênicas” 

4.1.5 O calendário, a ficha de inscrição, a ficha de pedido de isenção e todas as instruções 
para realização da Prova de Proficiência em Língua Estrangeira constam no Anexo IV do 
presente Edital. 

4.1.6 Para ser aprovado(a) nesta primeira etapa, o(a) candidato(a) deverá obter nota igual 
ou superior a 7,00 (sete inteiros). 

4.2 A segunda etapa do processo seletivo, de caráter eliminatório e classificatório, constitui-
se de Análise de Anteprojeto e Currículo Lattes ou Curriculum Vitae, no caso de 
estrangeiro(a) sem visto de permanência no Brasil. 

4.2.1 O Anteprojeto, com ou sem indicação de processo de obra artística, deve conter os 
seguintes itens: Introdução, Delimitação do Objeto, Objetivo Geral e Objetivos Específicos, 
Justificativa, Perspectiva Teórico-Metodológica, Cronograma e Referências; e ter de 8 (oito) 
a 10 (dez) páginas, incluídos os elementos pré-textuais e pós-textuais, com espaçamento 
1,5, fonte Times New Roman 12 e texto justificado.  

a) O não cumprimento dos itens do Anteprojeto e dos limites máximos e mínimos de 
páginas estabelecidos no tópico 4.2.1 implicará na perda de pontos no barema de 
pontuação (Anexo V).  

4.2.2 Na capa do Anteprojeto, deverá ser indicado o título do Anteprojeto, nome do(a) 
candidato(a), a linha de pesquisa escolhida e os nomes de três docentes orientadores 
pretendidos, dentre os indicados no Anexo I, em ordem de preferência, sendo que, pelo 
menos um(a) deve pertencer à linha de pesquisa sugerida no Anteprojeto. 

a) O não cumprimento desta cláusula implicará na não homologação da inscrição 
do candidato, conforme preveem os itens 3.2.1.1 e 3.4.1 

4.3 A Prova Oral constituirá a terceira etapa, que é classificatória e eliminatória, com duração 
máxima de 40 (quarenta) minutos, será registrada em gravação de áudio/vídeo e realizada 
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exclusivamente através de videoconferência por Internet (Google Meet). Cada candidato(a) 
deverá expor seu Anteprojeto oralmente e responder às questões formuladas pela banca 
examinadora a respeito do Anteprojeto e à arguição teórica a partir dos textos referentes à 
Linha de Pesquisa indicada no Anteprojeto, a saber: 

a) Linha I - Tradições, Contemporaneidades e Pedagogias da Cena: HARTMANN, 
L.; DE CARVALHO, J. J.; SILVA, R. de L.; ABREU, J. Tradição e tradução de saberes 
performáticos nas universidades brasileiras. Repertório, [S. l.], n. 33, 2019. DOI: 
10.9771/r.v0i33.32015. Disponível em: 
https://periodicos.ufba.br/index.php/revteatro/article/view/32015  Acesso em: 19 jan. 
2022. 

b) Linha II - Poéticas e Processos de Encenação: DE FREITAS, N. A Cena 
Contemporânea e o Campo Ampliado das Artes: Das Vanguardas ao Teatro 
Performativo. O Percevejo Online, [S. l.], v. 7, n. 2, p. p. 1–15, 2016. DOI: 
10.9789/2176-7017.2015.v7i2.p. 1-15. Disponível em: 
http://www.seer.unirio.br/opercevejoonline/article/view/5688 Acesso em: 19 jan. 2022. 

c) Linha III - Corporeidades e Interfaces: Somática, Performatividade e Artes 
Digitais: LEPECKI, André. Trad. Ana Luíza Braga. Movimento na Pausa. N-1 edições, 
seção textos, 114, 2020. Disponível em: https://www.n-1edicoes.org/textos/147 
Acesso em: 19 jan. 2022. 

d) Linha IV - Dramaturgia, História e Teorias do Teatro: MENDES, C. F. A ação do 
lírico na dramaturgia contemporânea. Revista Aspas, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 5-15, 2015. 
Disponível em: https://www.revistas.usp.br/aspas/article/view/102334  Acesso em: 19 
jan. 2022. 

4.3.1 Todos os textos citados no item 4.3 encontram-se disponíveis para download em 
http://www.ppgac.tea.ufba.br/pt/home/ 

4.3.2 A/s instruções complementares sobre o modo de funcionamento e realização da prova 
oral serão divulgadas no site do PPGAC após a conclusão da análise do Anteprojeto e 
Currículo Lattes ou Curriculum Vitae. 

4.4 Para ser aprovado(a) nas etapas descritas nos itens 4.2 e 4.3, o(a) candidato(a) deverá 
obter nota igual ou superior a 7,00 (sete inteiros). 

 

5. DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

5.1 As etapas serão realizadas sucessiva e exclusivamente para os(as) candidatos(as) 
aprovados(as) na etapa anterior. 

5.2 Na Prova de Proficiência em Língua Estrangeira, será avaliada a capacidade de leitura 
e de compreensão de textos escritos em língua inglesa, francesa, italiana ou espanhola 
(Anexo IV), de acordo com os parâmetros do NUPEL. 

mailto:ppgac@ufba.br
https://periodicos.ufba.br/index.php/revteatro/article/view/32015
http://www.seer.unirio.br/opercevejoonline/article/view/5688
https://www.n-1edicoes.org/textos/147
https://www.revistas.usp.br/aspas/article/view/102334
http://www.ppgac.tea.ufba.br/pt/home/
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5.3 Para avaliação do Anteprojeto e do Currículo Lattes ou Curriculum Vitae no caso de 
estrangeiro(a) sem visto de permanência no Brasil), os critérios estão dispostos no Anexo 
V. 

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

6.1 A nota final de cada candidato(a) será o resultado obtido por meio da média aritmética 
das notas obtidas nas duas etapas da avaliação que são classificatórias, a saber: (I) a análise 
de Anteprojeto e Currículo e (II) Prova Oral. A prova de proficiência em língua estrangeira é 
apenas eliminatória e, portanto, não contribui para o cálculo da média final.  

6.1.1 As notas de cada etapa e a nota final serão computadas até a segunda casa decimal 
(0,00). 

6.2 Serão considerados(as) aprovados(as) candidatos(as) que alcançarem, no mínimo, a 
média 7,00 (sete inteiros).  

6.3 A classificação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) far-se-á pela ordem decrescente 
das notas finais, até preencherem o número de vagas oferecidas. 

6.4 Caso haja desistência de candidatos(as) selecionados(as), serão chamados(as) a 
ocupar as vagas remanescentes outros(as) candidatos(as) aprovados(as), respeitados a 
ordem de classificação e o número de vagas disponíveis. 

6.5. Os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem: (I) Nota da Prova Oral; (II) 
Nota da Avaliação de Anteprojeto e Currículo;  

6.5.1 Persistindo o empate, será classificado(a) o(a) candidato(a) de maior idade.  

 

7. CRONOGRAMA  

 

7.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo 
seletivo, bem como da divulgação dos respectivos resultados, constam da tabela abaixo: 

 

 DATA ATIVIDADE HORÁRIO/LOCAL 

09 a 26 de 
junho 2022 
 

Divulgação do Edital http:// www.ppgac.tea.ufba.br 
/pt/home/ 

13 a 26 de Inscrições para o processo https://sigaa.ufba.br 

mailto:ppgac@ufba.br
http://www.ppgac.tea.ufba.br/
https://sigaa/
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junho de 2022 seletivo 

13 a 23 de 
junho de 2022 

Inscrições para Prova de 
Proficiência em Língua 
Estrangeira - (enviar inscrição 
com comprovante de pagamento 
até às 17h do dia 23/06/2022) 

proficiencianupel@gmail.com  

13 e 14 de 
junho de 2022 

Pedido de Isenção para a Prova 
de Proficiência em Língua 
Estrangeira - enviar formulário e 
documentos solicitados até ás 
17h do dia 14/06/2022 
 

proficiencianupel@gmail.com 

15 de junho de 
2022 

Divulgação do resultado de 
pedido de isenção para a Prova 
de Proficiência em Língua 
Estrangeira 
 

http:// www.ppgac.tea.ufba.br 
/pt/home/ 

27 de junho de 
2022 

Divulgação das Inscrições 
Homologadas  

http:// www.ppgac.tea.ufba.br 
/pt/home/ 

28 de junho de 
2022 

Prazo para recursos ppgac@ufba.br 

29 de junho de 
2022 

Análise de recursos Avaliação Interna 

29 de junho de 
2022 

Divulgação das Inscrições - após 
análise de recursos 
 

http:// www.ppgac.tea.ufba. 
br/pt/home/ 

30 de junho de 
2022 

Prova de Língua 
Estrangeira  
(1ª etapa) 
 

Presencial – local a definir 

15 de julho de 
2022 

Publicação dos resultados 
preliminaries da Prova de 
Língua Estrangeira 
 

http:// www.ppgac.tea.ufba. 
br/pt/home/ 

18 e 19 de julho 
de 2022 
 

Prazo para recursos  ppgac@ufba.br 

mailto:ppgac@ufba.br
mailto:nupelilufba@gmail.com
mailto:nupelilufba@gmail.com
http://www.ppgac.tea.ufba.br/
http://www.ppgac.tea.ufba.br/
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20 e 21 de 
julho de 2022 

Prazo para análise de recursos Avaliação Interna 

22 de julho de 
2022 

Resultado da Prova de Língua 
Estrangeira - após análise de 
recursos 

http:// www.ppgac.tea.ufba. 
br/pt/home/ 

2 a 25 de julho de 
2022  

Análise de Anteprojeto e 
Currículo Lattes ou Curriculum 
Vitae 
 (2ª Etapa) 
 

Avaliação Interna 

 26 de julho de 
2022 

Publicação dos resultados da 
Análise de Anteprojeto e Currículo 
Lattes ou Curriculum Vitae   
 

http:// 
www.ppgac.tea.ufba. 
br/pt/home/ 

27 de julho de 
2022 

Prazo para recursos ppgac@ufba.br 

29 de julho de 
2022 

Resultado da Análise de 
Anteprojeto e  Currículo Lattes ou 
Curriculum Vitae - após análise de 
recursos 
 

http:// 
www.ppgac.tea.ufba. 
br/pt/home/ 

01 de agosto de 
2022 

Divulgação do calendário da Prova 
Oral 

http:// 
www.ppgac.tea.ufba. 
br/pt/home/ 

03 a 15 de agosto 
de 
2022 

Entrevistas/Prova Oral com 
Arguição Teórica e Defesa de 
Anteprojeto  
(3ª Etapa) 
 

Ambiente virtual 

16 de agosto de 
2022 

Publicação dos resultados 
Entrevista∕Prova Oral 

http:// 
www.ppgac.tea.ufba. 
br/pt/home/ 

17 de agosto de 
2022 

Prazo para recursos ppgac@ufba.br 

18 de agosto de 
2022 

Análise de recursos Avaliação Interna 

19 de agosto de 
2022 

Resultado das Entrevistas/Prova 
Oral - após análise de recursos 

http:// 
www.ppgac.tea.ufba. 
br/pt/home/ 

mailto:ppgac@ufba.br
http://www.ppgac.tea.ufba/
mailto:ppgac@ufba.br
http://www.ppgac.tea.ufba/
http://www.ppgac.tea.ufba/
http://www.ppgac.tea.ufba/
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7.2 Os resultados de todas as etapas serão divulgados no sítio 
http://www.ppgac.tea.ufba.br/pt/home/. 

7.3 Os resultados das etapas do processo seletivo serão divulgados conforme número de 
inscrição dos(as) candidatos(as) e respectivas notas. 

7.4 O resultado final, após análise de recursos, será divulgado em formato de lista com nome 
do(a) candidato(a), ordem de classificação e provável orientador(a). 

 

8. DOS RECURSOS 

 

8.1 Recursos às avaliações parciais e ao resultado final somente serão recebidos se 
dirigidos ao Colegiado do Programa, no prazo estabelecido no Cronograma (item 7.1), com 
documentos necessários anexados, se for o caso.  

8.2 Os recursos da Prova de Proficiência em Língua Estrangeira deverão obrigatoriamente 
ser preenchidos conforme Anexo VII, assinados e enviados para o e-mail 
proficiencianupel@gmail.com e em formato PDF, indicando no campo ASSUNTO: Recurso 
e o nome do candidato.  

8.3 Os recursos referentes às Inscrições, Análise de Anteprojeto e Currículo Lattes ou 
Curriculum Vitae, Prova Oral e Resultado Final, deverão obrigatoriamente ser preenchidos 
conforme Anexo VII, assinados e enviados pelo(a) candidato(a) exclusivamente para o e-
mail ppgac@ufba.br e em formato PDF, indicando no campo ASSUNTO: Recurso e o nome 
do candidato. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

19 de agosto de 
2022 

Publicação do resultado final do 
processo seletivo 
 

www.ppgac.tea.ufba. br 

22 de agosto de 
2022 

Prazo para recursos 
 

ppgac@ufba.br 

23 de agosto de 
2022 

Análise de recursos Avaliação Interna 

24 de agosto de 
2022 

Resultado Final do processo 
seletivo - após análise de recursos 
 

www.ppgac.tea.ufba. br 

mailto:ppgac@ufba.br
http://www.ppgac.tea.ufba.br/pt/home/
mailto:nupelilufba@gmail.com
mailto:ppgac@ufba.br
http://www.ppgac.tea.ufba/
mailto:ppgac@ufba.br
http://www.ppgac.tea.ufba/
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9.1 Será desclassificado(a) e automaticamente excluído(a) do processo seletivo, o(a) 
candidato(a) que: 

a) Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da 
seleção. 

b) Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipulados 
neste Edital. 

c) Não comparecer a quaisquer das etapas do processo seletivo nas datas e horários 
previstos. 

9.2 Para a realização de todas as provas, o(a) candidato(a) deverá apresentar documento 
de identidade com fotografia. 

9.3 Ao inscrever-se no processo seletivo, o(a) candidato(a) reconhece e aceita as normas 
estabelecidas neste Edital. 

9.4 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção e pelo Colegiado do 
Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas – UFBA. 

 

 

Salvador, Bahia, 03 de junho de 2022. 

 

JOICE AGLAE BRONDANI 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas 

PPGAC-UFBA  

mailto:ppgac@ufba.br


 
                                  

 
 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

 

 

 
                                Av. Araújo Pinho, 292 – Canela Salvador-BA 40110-150 

                                                                                           ppgac@ufba.br 0055 714 3283 7858 www.ppgac.tea.ufba.br 
 

 

ANEXO I 
 

 RELAÇÃO DE PROFESSORES DISPONÍVEIS PARA ORIENTAÇÃO: 
 

Linha I 
Tradições, contemporaneidades e pedagogias da cena 

Ementa: Pesquisas de caráter transdisciplinar em artes cênicas, desenvolvimento de 
epistemo-metodologias, etnocenologia, estudos que contemplam processos pedagógicos, 
saberes e fazeres da cena. 

Professores:  
Eloisa Leite Domenici  
Evani Tavares Lima 

 
 
 

Linha II 
Poéticas e Processos de Encenação 

Ementa: Pesquisas relativas a tendências contemporâneas das artes do espetáculo, 
imaginário e criação, composição, formação, produção e recepção. 

Professores:  
Deolinda França Vilhena  
Luiz Marfuz  

 
 
 

Linha III 
Corporeidades e Interfaces: Somática, Performatividade e Artes Digitais 

Ementa: A linha de pesquisa reúne pesquisadores que desenvolvem reflexões críticas, de 
ênfase tanto prática quanto teórica, acerca do corpo pessoal, cultural, social, político e 
ecológico, e seus desdobramentos transversais em relações com a Somática, as poéticas 
da Voz, os estudos do Corpo e da Performance, com pesquisas guiadas pela prática e com 
pesquisas relacionadas às Artes Digitais. Esse recorte de interesses implica, também, em 
investigações ligadas a diferentes dimensões dos poderes e/ou biopoderes e, nessa 
perspectiva de tensionamentos, a linha possibilita adentrar as dimensões políticas desses 
processos artísticos. 

Professores: 
Eduardo Tudella  
Leonardo Sebiane  
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Linha IV 
Dramaturgia, História e Teorias do Teatro 

Ementa: compreende projetos de criação dramatúrgica sob a forma de peças teatrais, 
roteiros para vídeo, cinema e televisão; análises de princípios de composição, escolhas 
estéticas e convenções relativas à construção de ações cênicas, sob enfoque sincrônico ou 
diacrônico; interpretações e releituras de textos dramáticos a partir de diferentes aportes 
teóricos; estudos da memória teatral através de práticas contemporâneas da historiografia 
do espetáculo; abordagens semiológicas dos processos de significação no âmbito da 
teatralidade; investigações de cunho crítico e teórico enfocando aspectos relevantes da 
tradição e da contemporaneidade nas artes cênicas, sob a ótica de sua produção e recepção. 

Professores: 
Gil Vicente Tavares 
Evelina Hoisel  
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ANEXO II 
 

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO PARA FINS DE INSCRIÇÃO NAS 
MODALIDADES DE INGRESSO PARA NEGROS(AS) [PRETOS(AS) E PARDOS(AS)], 

INDÍGENAS, QUILOMBOLAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PESSOAS TRANS 
(TRAVESTIS, TRANSGÊNEROS E TRANSEXUAIS) 

 
Eu, __________________________________________, CPF nº _________________, 
portador(a) do documento de identidade nº __________________________, para o fim 
específico de atender ao Edital do Processo Seletivo 2022 Edital 005/2022 para o curso de 
_____________________ (Mestrado ou Doutorado) do Programa de Pós-Graduação em 
Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia, declaro que faço opção pela modalidade 
de reserva de vagas, e que sou 
___________________________________________________. 
Declaro, ainda, que os seguintes motivos justificam minha autodeclaração (opcional): 
 
 
 
 
 
Estou ciente de que o(a) candidato(a) que prestar informações falsas relativas às exigências 
estabelecidas quanto à autodeclaração estará sujeito(a), além da penalização pelos crimes 
previstos em lei, à desclassificação do Processo Seletivo. 
 
Salvador, ____ /_____ / _____  
 
 
Assinatura: 
  

mailto:ppgac@ufba.br
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ANEXO III 
F ICHA DE CADASTRO DE ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO  

(Preench er  somente co m LETRA DE FORMA)  
 Curso: Matrícula (preenchido 

pelo Programa: 
 IDENTIFICAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A) 
 Nome: Raça/Etnia: 
Nome do Pai: Nome da Mãe:  
   
 Data de 

Nascimento: Estado Civil: Sexo: Identidade: Órgão 
Emissor: 

   [   ]  M        
[   ]  F 

  
 CPF: Naturalidade: UF: Nacionalidade: 
     
Nº do Passaporte: RNE (Registro Nacional de Estrngeiro):  
   
Documento Militar: Órgão Emissor: Tipo: Título de Eleitor:  

 [   ] Aero   [   ] 
Exer   [   ] Mar 

[   ]  Alistamento [   ]  
Dispensa [   ] Serviço 

Militar 
 

 

Zona: Seção: Tipo 
Sanguíneo: RH: Portador de Necessidade Especial: 

    
[  ] Não  [  ] Sim (especifique): [  ] Física  [  ] Auditiva  [  ] 
Visual  [  ] Outra: 
___________________________________ 

 Logradouro: Número: Complemento: 
    
 Bairro: CEP: Município: UF: 
     
 e-mail: DDD / Telefone Fixo: DDD / Celular: 
 FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Curso de Graduação (Nome): 
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Nome da Instituição: Ano de 
Conclusão: 

  
 

Localização da Instituição (Cidade): Ensino Médio UF: 

 [   ]  Escola Pública     [   ]  Escola 
Privada  

 
 
 
 

............... 
de .................................................... de 

20...... 

 
 
 
 

................................................................................... 

 Assinatura do(a) Aluno(a) 
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ANEXO IV   
PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA - NUPEL 

CALENDÁRIO  
 

 
  

Enviar a ficha de inscrição e o 
comprovante de pagamento para o e-mail 
do NUPEL (proficiencianupel@gmail.com) 

  

De 13 a 23.06.2022  
(enviar inscrição com comprovante de 

pagamento até às 17 horas do dia 
23/06/2022) 

Taxa de inscrição R$80,00 (oitenta reais) 
 

Pedido de isenção 
 

13 e 14/06/2021 (enviar pedido até as 17 
horas do dia 14.06.22) 

 
Divulgação dos pedidos de isenção 15/07/2022 

 
Vencimento da GRU 23/06/2022 

 
Prova(s) solicitada(s) 
  

Inglês, Francês, Italiano e Espanhol  

Data da prova 
  

   30/06/2022 (com duas horas de duração)  

Horário e local de realização da prova 
  modalidade PRESENCIAL 

  

Será informado até a data da homologação 
das inscrições, pelo Programa) 

Período para correção 03 a 13/07/2022 
 

Resultado preliminar  
* divulgado pelo PROGRAMA  

15/07/2022 

Interposição de recursos 
(deverá ser protocolado na secretaria 
NUPEL)  

18 e 19/07/20212 
(por e-mail: proficiencianupel@gmail.com) 

Avaliação dos recursos 20 e 21/07/2022 
 

Divulgação do Resultado Final 
* divulgado pelo PROGRAMA 
  

22/07/2022 
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ANEXO IV 
 

PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA – NUPEL – 2022.1/2 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS  

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - MESTRADO 
 
 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 

 (     ) ESPANHOL  (     ) FRANCÊS       (     ) INGLÊS       (     ) ITALIANO 

 
 

DADOS PESSOAIS 
 

NOME: 

_______________________________________________________________________ 

CPF: ____________________________             RG: ____________________________ 

TEL: ___________________________________________________________________   

E-MAIL: ________________________________________________________________ 

 

Salvador, ______/______/______ 

 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 
 

--------------------------------------INSTRUÇÕES PARA A EMISSÃO DA GRU------------------------
- 

1. A taxa de inscrição terá o valor de R$80,00 (oitenta reais) e deverá ser paga, até 
a data de seu vencimento (23/06/2022), via GRU (Guia de Recolhimento da 
União), emitida pelo candidato. 
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2. A GRU deverá ser emitida pelo candidato através do Sistema de Gerenciamento 
de Guias de Recolhimentos da União (SGGRU), acessível no endereço eletrônico 
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf  

3. Para emitir a GRU, através do SGGRU, o candidato deve: 
a) acessar a página do SGGRU; 
b) clicar no botão “Gerar nova GRU”; 
c) no campo “Serviço”, selecionar a opção “Proficiência Artes Cênicas 2022”; 
d) no campo “Recolhedor”, informar seu CPF e clicar no botão “Verificar”. 
e) após verificação do CPF, inserir os demais dados solicitados: nome, RG, 

telefone e e-mail. Se o candidato já estiver cadastrado, os dados aparecerão 
automaticamente; 

f) clique no botão “Gerar GRU”; 
g) realize o pagamento da GRU exclusivamente no Banco do Brasil  

4. Enviar o formulário de inscrição e o comprovante de pagamento da GRU ao NUPEL, 
através do e-mail: proficiencianupel@gmail.com até às 17 horas do dia 23/06/2022. 

a) A documentação acima referida deverá ser enviada por e-mail para a secretaria, 
com o título contendo as seguintes informações:  INSCRIÇÃO – ARTES CÊNICAS 
- 2022 – NOME COMPLETO DO CANDIDATO.  
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ANEXO IV – PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA - NUPEL 
 

PEDIDOS DE ISENÇÃO 
 

Poderá requerer isenção da taxa de inscrição, única e exclusivamente, o 
candidato regularmente inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico), com número do NIS1, e que seja membro de “família de baixa 
renda”, nos termos e condições do inciso II, artigo 4º, do Decreto nº 6.135, de 26 de 
junho de 2007. 
 A inscrição no CadÚnico e o NIS poderão estar sob a titularidade do pai, da mãe, 
do representante legal, do cônjuge, ou do(a) companheiro(a) do candidato. 
 O pedido de isenção da taxa de inscrição deverá ser enviado para a Secretaria do 
NUPEL, através do e-mail do NUPEL (proficiencianupel@gmail.com , nos dias 13 e 14 
de junho de 2022. 

Para requerer a referida isenção, o candidato deverá apresentar: 
a) formulário de inscrição, preenchido e assinado; 
b) requerimento de isenção, preenchido e assinado; 
c) cópia de documento oficial de identificação com foto do candidato; 
d) cópia do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (cartão do 
CPF), caso o número não esteja expresso no documento oficial de identificação 
apresentado; 
e) cópia do documento oficial ATUALIZADO com o número do NIS, que poderá ser 
emitido através do site 
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php; (Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo Federal); 
f) cópia de documento oficial de identificação com foto do titular do CadÚnico e 
NIS; 
g) cópia de documento que comprove a relação entre o candidato e o titular do 
CadÚnico e NIS. 
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REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 
Eu, __________________________________________________________, 

nascido(a) em _____ / _____ / _______, portador(a) do RG nº 

_______________________, inscrito(a) no CPF sob o nº ______________________, 

NIS 2  nº ______________________, venho requerer a concessão de isenção do 

pagamento da taxa de inscrição para o Exame de Proficiência em Língua Estrangeira, 

realizado pelo NUPEL e regido pelo Edital supracitado. Neste intuito, através do 

presente documento, para os devidos fins e para todos os efeitos legais: DECLARO 

estar regularmente inscrito – ou ser filho, representado legal, cônjuge ou companheiro(a) 

de pessoa física regularmente inscrita – no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal – CadÚnico; DECLARO que sou membro de “família de baixa renda”, 

nos termos e condições do inciso II, artigo 4º, do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 

2007; DECLARO estar ciente e atender às normas do Edital supracitado, sobretudo 

quanto aos requisitos para requerimento de isenção da taxa de inscrição; DECLARO 

que as informações, a documentação e as declarações apresentadas são de minha total 

e exclusiva responsabilidade; DECLARO estar ciente de que a apresentação de 

informação, de documentação e/ou de declaração, total ou parcialmente, falsa, 

adulterada, incorreta e/ou imprecisa pode resultar na aplicação das sanções 

administrativas, civis e/ou penais cabíveis, aplicando-se, ainda, o quanto disposto no 

parágrafo único, artigo 10, do Decreto nº 83.936, de 06 de setembro de 1979. 

 

Titular do NIS: (  ) Candidato  (  ) Pai   (  ) Mãe  (  ) Rep. Legal  (  ) Cônjuge ou 

companheiro(a) 

Salvador/BA, _____ de _____________________de 2022. 

 

_____________________________________________________________________

_ 

Assinatura do(a) candidato(a), conforme documento oficial apresentado 
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ANEXO IV – PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA  
 
 
O ACESSO AO LOCAL DA PROVA SERÁ DIVULGADO PELO PROGRAMA, até 
a data de homologação das inscrições. 
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ANEXO V 

Ficha de Avaliação: Currículo e Anteprojeto  

Nº de Inscrição:                                Cidade em que reside:  
Nome do(a) Candidato(a):  
Linha de Pesquisa escolhida: 
Orientadores em ordem de indicação: 

Critérios Máx. Nota 
 A - Curriculum Vitae ou Lattes 
       Formação (até 2,5 pontos) 
Graduação em Artes Cênicas e/ou áreas afins3  1,0  
Lato sensu4 – Especialização em Artes Cênicas e/ou áreas afins  0,5  
Formação complementar em artes (0,5 por formação) 1,0  

Experiências pedagógicas (até 1,5 pontos)   
Atuação pedagógica em Ensino Superior na área de Artes e/ou áreas afins 0,5  
Atuação na área pedagógica em artes (ensino médio e fundamental, informal, 
ONGs, mini cursos) (0,25 por atuação) 

 
0,5 

 

Atuação como bolsista (inclusive voluntário) de PIBIC-Júnior ,  PIBIC, PIBID, 
PIBIEX, PIBITI, monitorias e outros programas institucionais e/ou participação em 
Grupos de Pesquisa (0,25 por atuação)  

 
0,5 

 

 Produção Artística (até 3,0 pontos) 
Autoria e/ou participação em produtos artísticos na área de Artes Cênicas (0,5 por 
produto) 

1,5  

Autoria e/ou participação em produtos artísticos em áreas afins (0,25 por produto) 1,0  
Experiências em produção, curadoria, gestão e organização de eventos no campo 
artístico e/ou cultural (0,25 por produto) 

0,5  

 Produção Bibliográfica e Técnica (até 3,0 pontos) 
Publicação de livro e de capítulos de livros, incluindo e-books (0,5 por produto) 
Publicação de artigos em periódicos e∕ou em anais de eventos (0,5 por artigo) 
Publicação de resumos em anais de eventos e/ou outras publicações (0,25 por 
produto) 

1,5  

Apresentação de trabalhos e∕ou palestras em Seminários, Encontros, Congressos, 
Simpósios ou outros eventos da área de artes cênicas ou áreas afins (0,5 por 

1,5  

 
3  Consideram-se áreas afins os cursos das Áreas III, IV e V da UFBA – conforme disposto no link  
https://www.ufba.br/cursos .  
4  Conforme Artigo 5º da Resolução N.01 de 08∕06∕2006 – do MEC, que estabelece o mínimo de 
360h∕a. 
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trabalho apresentado) 
Média A (máximo 10,0)   

 B - Anteprojeto 
O Anteprojeto segue os parâmetros estabelecidos no item 4.2.1: Introdução, 
Delimitação do Objeto, Objetivo Geral e Objetivos Específicos, Justificativa, 
Perspectiva Teórico-Metodológica, Cronograma e Referências 

1,0  

O Anteprojeto atende os números mínimos (08) e máximos (10) de páginas 
estabelecidos no item 4.2.1, incluídos os elementos pré-textuais e pós-textuais, com 
espaçamento 1,5, fonte Times New Roman 12 e texto justificado 

1,0  

A proposta de pesquisa é relevante e atual para as Artes Cênicas e se enquadra na 
linha de pesquisa desejada  

1,0  

O texto tem coerência e coesão gramaticais e o candidato apresenta domínio da 
língua portuguesa 

2,0  

A proposta de pesquisa delimita seu objeto e define seus objetivos gerais e 
específicos com clareza e pertinência 

1,0  

A proposta tem indicações precisas e coerentes sobre as opções teóricas e 
metodológicas e demonstra capacidade de problematização 

2,0  

Criatividade na escolha do tema e na abordagem  1,0  
Viabilidade de execução considerando-se o prazo 1,0  

Média B (máximo 10,0)   
NOTA FINAL (Médias A + B / 2) =   

Parecer Geral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinador:  
Data:  
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ANEXO VI  
Ficha de Avaliação: Prova oral 

 
Nº de Inscrição:                                Cidade em que reside:  
Nome do(a) Candidato(a):  
Linha de Pesquisa escolhida: 
Orientadores em ordem de indicação: 
Curso: (   ) Mestrado  (   ) Doutorado 

Critérios Nota 
1ª Questão - O/A candidato/a responde satisfatoriamente à primeira questão sobre os 
aspectos teóricos e metodológicos abordados no artigo indicado para a sua linha (máx. 
2,0) 

 

2ª Questão - O/A candidato/a responde satisfatoriamente à segunda questão sobre os 
aspectos teóricos e metodológicos abordados no artigo indicado para a sua linha (máx. 
2,0) 

 

O/A Candidato/a apresenta domínio dos aspectos teóricos e/ou práticos e clareza na 
problematização da pesquisa na exposição do Anteprojeto (máx. 3,0) 

 

O/A candidato/a responde e desenvolve de modo coerente e crítico às perguntas 
formuladas em relação ao Anteprojeto (máx. 3,0) 

 

  
Total de Pontos   

Parecer Geral   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinador:  
Data:  
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ANEXO VII – FORMULÁRIO DE RECURSO 
(preencher em letra de forma ou digitado) 

Identificação 
Nome:    
 N.º Inscrição:   __________________________ 
Curso: Mestrado 
Recurso referente à etapa: 
(   ) Inscrição  
(   ) Etapa 1 - Língua Estrangeira     
(   ) Etapa 2 - Currículo e Anteprojeto 
(   ) Etapa 3 - Prova Oral 
(   ) Resultado Final 
 
1. SOLICITAÇÃO: 

 
 

2. JUSTIFICATIVA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 , de de    
 
_______________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 
 

* O(A) candidato(a) deverá enviar o recurso de acordo com os prazos estabelecidos para 
cada etapa no Edital 03∕2022 – PPGAC-UFBA e preencher os dados conforme solicitado. 
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ANEXO VIII 
FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE 

DISPONIBILIDADE E RESPONSABILIDADE DE APLICAÇÃO DE PROVA 
PRESENCIAL PARA PROCESSO SELETIVO DO PPGAC-UFBA 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

Declaramos, para os devidos fins, que o (Nome do Programa ou da Instituição de Ensino 

Superior) _______________________________________________________________   

da         Universidade __________________________________________________________,  

dispõe-se a realizar as provas à distância do Processo Seletivo do Mestrado 2022 do 

PPGAC-UFBA, em sua sede, no  campus abaixo especificado, solicitadas pelo(a) 

candidato(a) ____________________________________________________________ 

portador (a) do RG _________________________  e do CPF ____________________  

p a r a  t a l  f i m  colocamo-nos à disposição para cumprir as exigências necessárias ao bom 

andamento do processo e à garantia de lisura do mesmo. 

 
 
Endereço:  ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

CEP: __________________________________________________________________ 

Fones: _________________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________ 

 
 
 
Atenciosamente, 

 
 

  
Coordenador(a) do Programa ou Diretor(a) da Instituição de Ensino Superior ou 

Coordenador(a) do Colegiado  
 
 
 
 
(Cidade) _____________________, _ / _ /    

 
 
Assinatura (digital) 
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