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O programa, sua história, seus objetivos

O Programa de Pós-Graduação em Educação da UFBA foi criado em 1971, na Faculdade de

Educação,  com o objetivo de capacitar  prioritariamente o pessoal docente das Faculdades de

Educação, em nível de Mestrado. O projeto inicial do curso consistia de capacitação em serviço.

Inicialmente inscreveram-se os docentes das Faculdades de Educação de instituições de ensino

superior da Bahia, de Sergipe e de Alagoas, com ingresso automático e conclusão do curso no

prazo máximo de três anos. O programa contou, inicialmente, com a colaboração de professores

estrangeiros  visitantes,  vinculados  ao  projeto  UNESCO/BRA/70/10  e,  em  1972,  obteve

colaboração do Conselho Britânico.  

A área de concentração do Curso de Mestrado em Educação, definida em 1972, era Pesquisa

Educacional.  Em 1975, a área de atuação foi ampliada para Ensino e Ciências Sociais Aplicadas.

Esta configuração permaneceu até a reforma curricular realizada entre 1983 e 1987, quando a

área de concentração passou a ser Educação Brasileira.

Como desdobramento do desenvolvimento da pós-graduação em Educação da FACED/UFBA, ao

longo dos anos 80, começa o processo de planejamento do Curso de Doutorado em Educação, o

qual foi implantado em 1992, com base na docência e produção científica, e reconhecido pela

Capes em 1995. Em 1993, o PPGE se reestrutura a partir de linhas de pesquisa, fortalecendo a

investigação  científica  no  âmbito  da  pós-graduação.  As  primeiras  linhas  de  pesquisa  foram:

Currículo  e  Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação;  Filosofia,  Linguagem  e  Práxis

Pedagógica; Políticas e Gestão da Educação; e Trabalho e Educação. 

No  ano  2000,  o  PPGE  adota  “Educação,  Sociedade  e  Práxis  Pedagógica”  como  área  de

concentração. Ao adotá-la, afirma seu compromisso com a educação pública de qualidade em

todos os níveis e expressões. Nessa perspectiva, toma por eixos inspiradores das suas várias

Linhas de Pesquisa: a práxis educativa como mediação dos processos de constituição do sujeito

social em educação e das formas de singularidade na sociedade, a pluralidade, a diversidade e a

diferença como pressupostos para a construção da educação contemporânea.

Educação, Sociedade e Práxis Pedagógica é tomada como um macroconceito que aponta para a

complexidade formativa do PPGE, complexidade esta exigida de um programa situado na região

nordeste  do  país,  uma  região  ainda  marcada  por  carências  e  necessidades  do  sistema

educacional, em todas as suas dimensões e níveis, como apontam os índices nacionais. Daí a

necessidade de que a área de concentração possa acolher e atender a heterogeneidade dos



processos e demandas que nos chegam.

Para atender a dinâmica da produção de conhecimento no mundo contemporâneo, e na FACED

em  particular,  associada  à  configuração  de  novos  grupos  de  pesquisa  e  à  mobilidade  de

professores,  ao  longo  do  tempo  as  linhas  de  pesquisa  do  PPGE  foram  ampliadas  e/ou

modificadas  e,  em  2006,  o  PPGE  passa  por  uma  reestruturação  curricular,  tendo  como

preocupações fundantes: a) proporcionar um maior dinamismo na formação proposta; b) diminuir

o tempo de conclusão das dissertações e teses e c) densificar/estimular a atitude de pesquisa

como princípio  formativo,  bem  como uma  cultura  de  produção,  para  tornar  o  currículo  mais

dinâmico e próximo da capacidade dos alunos efetivarem a gestão da sua própria formação com

criatividade no seio dos Grupos de Pesquisa, eliminando disciplinas obrigatórias por Linhas de

Pesquisa,  creditando  atividades  antes  não  creditadas,  como  Projeto  de  Tese  e  Projeto  de

Dissertação, criando novas disciplinas e eliminando outras, reduzindo a creditação mínima para

conclusão dos Cursos de Mestrado e Doutorado. Estas ações tiveram o objetivo de acompanhar

as mudanças por que passava a sociedade, bem como atender às recomendações propostas nas

avaliações  da  Capes.  Tais  alterações,  efetivadas  na  matriz  curricular,  entraram  em  vigor  no

Programa a partir  do ano de 2007.  Em decorrência,  e buscando uma maior  consistência das

linhas,  consideradas então,  pela  Capes,  muito  dispersas,  o  PPGE reorganiza  suas linhas  de

pesquisa, ficando as mesmas assim definidas: Currículo e (In)formação; Filosofia, Linguagem e

Práxis  Pedagógica;  Política  e  Gestão  da  Educação;  Educação,  Cultura  Corporal  e  Lazer;

Educação e Diversidade; Educação: História, Trabalho e Sociedade. 

A partir de então, projetam-se e organizam-se estudos e mudanças no regimento do Programa,

avaliado como defasado em relação aos avanços formativos-curriculares de então. Em 2009, foi

aprovada alteração no regimento do Programa, mudando a composição do colegiado, que passou

a contar  com um representante  de cada linha de pesquisa (coordenadores),  quatro  docentes

eleitos diretamente pelo conjunto de professores permanentes, e dois representantes discentes,

um doutorando e um mestrando. Tal composição permitiu maior articulação entre o colegiado e as

linhas de pesquisa, maior representatividade e participação docente e discente, além de um maior

número de professores comprometidos com a gestão política e estratégica, bem como operacional

do Programa.

Em 2013, em decorrência do desequilíbrio na produção intelectual do corpo docente permanente,

que  reduzia  a  média  de  publicações  qualificadas  do  Programa,  foi  composta  uma comissão

externa para proceder  avaliação do corpo docente  do PPGE. Considerando o parecer  dessa

comissão externa, o colegiado do Programa decidiu pela realocação de alguns professores que

estavam com baixa produção para a categoria colaborador, e em função disso a linha “Educação:

História, Trabalho e Sociedade” foi extinta, sendo os professores realocados em outras linhas.

Ainda,  em função dessa realocação dos professores,  é  alterado o  nome da linha  “Filosofia,

Linguagem e Práxis Pedagógica”, que passou a ser denominada “Linguagens, Subjetivações e

Práxis Pedagógica”. Desta forma, o PPGE/UFBA, hoje, estrutura-se a partir de cinco linhas de



pesquisa: 

1. Currículo e (In)formação;

2. Linguagens, Subjetivações e Práxis Pedagógica;

3. Política e Gestão da Educação;

4. Educação, Cultura Corporal e Lazer;

5. Educação e Diversidade. 

Ao longo de sua existência, até 2016, o PPGE formou 819 mestres e 426 doutores, contribuindo

prioritariamente para a qualificação de docentes para as universidades do estado da Bahia, bem

como de parte da região Nordeste, e também para a formação de profissionais que vêm ocupando

cargos dirigentes em órgãos dos sistemas federal, estadual e municipal de ensino. Além disto,

citamos a contribuição do Programa na qualificação de docentes pertencentes a outras regiões do

país e de países do exterior (particularmente, por conta dos programas de fomento da Capes a

estudantes  oriundos  das  Américas  e  da  comunidade  de  países  de  língua  portuguesa  e  de

convênios entre a Organização dos Estados Americanos e as Universidades brasileiras). Nesse

período,  também  acumulou  significativa  experiência  em  matéria  de  estudos  avançados,

constituindo-se como um importante centro de pesquisa educacional do Nordeste e do Brasil. O

Programa acumula a experiência de duas turmas fora de sede – Minter, realizadas para titular o

corpo  docente  de  duas  universidades  estaduais  do  interior  da  Bahia:  em  1994   com  a

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, e, em 2007,  com a Universidade Estadual do

Sudoeste da Bahia – UESB.

A principal meta do Programa é alcançar conceito 5 (cinco) na Avaliação Capes. Para alcançar tal

meta, nos últimos anos vem focando suas ações em torno das seguintes questões: 

 aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão existentes e criação de novas diretrizes e

ferramentas,  com  o  propósito  de  melhorar  substantivamente  os  indicadores  de

desempenho do programa, em sintonia com os critérios de avaliação da Capes;

 gestão mais participativa, promovendo a integração e a responsabilização de todo o corpo

docente pela consolidação do Programa;

 integração entre docentes e discentes com o propósito de fazer avançar  em todos os

níveis os indicadores do Programa, tanto quantitativos quanto qualitativos;

 acompanhamento individualizado dos prazos de conclusão das dissertações e teses, com

prioridade  para  os  casos  mais  críticos,  o  que  vem  contribuindo  para  uma  melhoria

significativa no fluxo de entrada e saída de alunos;

 avaliação dos professores, para recredenciamento docente;

 organização do marco legal do Programa, com a aprovação de resoluções que tratam das

normas  para  credenciamento,  recredenciamento  e  orientação,  exame  de  qualificação,

auxílio a docentes e discentes, em consonância com o documento da área de Educação

na Capes;

 uso  de  instrumentos  normativos,  estratégias  e  apoios  para  incentivar  o  aumento  da



produção docente e discente e, especialmente, a produção comum docente-discente; 

 melhor delimitação do corpo de professores permanentes, a partir de critérios de produção

pertinentes;

 abertura  de  vagas  nos  processos  seletivos  apenas  para  professores  que  possuam

produção compatíveis com os requisitos exigidos;

 apoio  financeiro  aos  docentes  para  participarem  de  eventos  em  que  tiveram  trabalho

completo aprovado ou para realizar reuniões científicas;

 incentivo aos docentes para realizarem pós-doutoramentos ou equivalentes.

No que se refere ao corpo docente do Programa, em 2013, era composto por 35 professores

permanentes, 10 colaboradores e um visitante; em 2014, por 34 professores permanentes e 09

colaboradores; em 2015, por 35 professores permanentes e 09 colaboradores; e em 2016, por 34

professores permanentes e 03 colaboradores.

Importante destacar que a partir de 2012 começou um processo de aposentadoria de docentes do

PPGE, e outros começaram a se preparar para aposentadoria nos anos seguintes. Em 2014,

cinco  professoras  se  aposentaram,  todos  solicitando  prorrogação  do  credenciamento  no

Programa, via PROPAP (Programa Especial  de Participação de Professores Aposentados nas

atividades  de  pesquisa  e  de  ensino  de  Pós-Graduação,  instituído  pela  UFBA  através  da

Resolução  n.  04/96).  Em  2015,  outros  quatro  professores  se  aposentaram,  sendo  que  três

solicitaram prorrogação do credenciamento no Programa, via PROPAP, e, em 2016, mais dois

professores se aposentaram, tendo um pedido prorrogação do credenciamento. Desta forma, a

maioria dos aposentados continuaram a desempenhar suas atividades junto ao Programa, mas

alguns sem abrir vagas para acolher novos orientandos, apenas comprometendo-se a finalizar as

orientações dos alunos que já estavam sob sua responsabilidade.  Como a tendência era que

houvesse uma redução no número de docentes do Programa, realizamos sistematicamente um

processo  de  análise  de  currículo  de  outros  professores  da  Universidade  e  de  Universidades

localizadas no entorno, para detectar professores com perfil para serem credenciados, dentro dos

critérios estabelecidos pela área. Essas medidas já estão repercutindo, com o credenciamento de

novos professores a partir de 2015.

As  aposentadorias  e  a  decisão  de  abertura  de  novas  vagas  apenas  para  professores  que

possuem  produção  compatível  com  os  requisitos  exigidos,  impactou  na  oferta  de  vagas  do

Programa – das 100 vagas normalmente ofertadas, passou-se a ofertar em torno de 80 vagas a

cada processo seletivo.  

No que diz respeito ao corpo discente, ao término do triênio 2010-2012, estavam regularmente

matriculados no Programa, 252 alunos regulares, dos quais, 94 no mestrado e 158 no doutorado;

ao final de 2013, o número de alunos regulares era de 259, dos quais, 110 no mestrado e 149 no

doutorado; ao final de 2014, o número de alunos regulares era de 167, dos quais, 58 no mestrado

e 109 no doutorado; ao final de 2015, o número de alunos regulares era de 137, dos quais,  39 no

mestrado e 98 no doutorado; e ao final de 2016, o número de alunos regulares era de 167, dos



quais, 63 no mestrado e 104 no doutorado. 

Objetivos: 

Em 2013, o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFBA analisou os

objetivos do programa e procedeu alguns ajustes em sua redação, de forma a torná-los mais

precisos.  Dessa  forma,  o  PPGE/UFBA tem  como  objetivo  geral  a  formação  de  profissionais

qualificados  para  o  exercício,  prioritariamente,  de  atividades  de  ensino  e  pesquisa  e  para  a

produção de conhecimento no campo da Educação. Mais especificamente, propõe-se a:

1. Formar o pesquisador da educação capaz de elaborar e implementar projetos de ensino,

pesquisa e extensão inovadores;

2. Produzir  conhecimentos  teórico-metodológicos  no  campo  da  Educação  comprometidos

com a práxis pedagógica.

Proposta Curricular:

O PPGE está estruturado na área de concentração Educação, Sociedade e Práxis Pedagógica, e

é composto pelas seguintes Linhas de Pesquisa:  

1. Currículo e (In)formação – trata das relações entre currículo, formação docente, conhecimento,

cultura  e  comunicação,  nos  seus  aspectos  epistemológicos,  históricos,  sociopolíticos,

institucionais, tendo a prática educacional como base instituinte. Integram a linha os seguintes

grupos de pesquisa: Currículo e Formação Docente – FORMACCE; Educação, Comunicação e

Tecnologias – GEC; Ensino de Ciências e Matemática – ENCIMA; Formação em Exercício de

Professores – FEP; Rede Cooperativa de Pesquisa e Intervenção em (In) Formação, Currículo e

Trabalho – REDPECT.

2.  Linguagens,  Subjetivações  e  Práxis  Pedagógica  -  respeitando  a  diversidade  teórico-

metodológica, congrega os campos da Filosofia, das Ciências da Linguagem e das Ciências da

Educação  em  ações  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  para  promoção  da  práxis  pedagógica.

Integram a linha os seguintes grupos de pesquisa: Educação e Linguagem – GELING; Educação,

política, indivíduo e sociedade: leituras a partir da Pedagogia, da Psicologia e da Filosofia – EPIS;

Epistemologia do Educar e Práxis Pedagógica – GEEPP; História da Educação e Movimentos

Sociais; Laboratório de Pedagogia e Psicologia – PEPSI.

3. Política e Gestão da Educação -  desenvolve estudos,  pesquisas e projetos sobre política -

incluindo as políticas públicas - planejamento, gestão, financiamento e avaliação da educação

básica e superior dos sistemas de ensino presencial e a distância, tanto no nível dos sistemas

quanto no nível das instituições de ensino. Integram a linha os seguintes grupos de pesquisa:

Sociedade,  Educação,  Conhecimento  Profissional  e  Trabalho  –  SECT;  Política  e  Gestão  da



Educação; Trabalho e Educação.

4.  Educação  e  Diversidade  -  estuda  a  Educação,  suas  relações  e  contradições  no  contexto

sociocultural  e  implicações  no  currículo,  na  formação  docente  e  na  prática  pedagógica,  sob

múltiplas  vertentes:  diferenças  de  gênero,  geração,  etnias,  classes  sociais,  necessidades

especiais, arte e ludicidade. Integram a linha os seguintes grupos de pesquisa: Educação, Cultura

e  Arte  –  ECART;  Educação  e  Ludicidade  –  GEPEL;  Educação  Inclusiva  e  Necessidades

Educativas Especiais  – GEINE; Filosofia,  Gênero e Educação – GEFIGE; Núcleo de Estudos

sobre Desenvolvimento e Contextos Culturais; GRIÔ: Culturas Populares, Ancestralidade Africana

e Educação.

5. Educação,  Cultura Corporal  e Lazer -  estuda questões significativas da práxis  pedagógica,

formação  de  professores  e  políticas  públicas  em  torno  de  múltiplas  temáticas  da  educação:

corpo/cultura,  etnias,  mídia/memória/imagem,  esporte/lazer,  infância/juventude,  como  temas

transversais de pesquisa e a história como referência. Integram a linha os seguintes grupos de

pesquisa: Cotidiano, Resgate, Pesquisa e Orientação – CORPO; Estudo e Pesquisa em Educação

Física  &  Esporte  e  Lazer  –  LEPEL;  História,  Cultura  Corporal,  Educação,  Esporte,  Lazer  e

Sociedade – HCEL; Mídia, Memória, Educação e Lazer – MEL; Marxismo e Políticas de Trabalho

e Educação – MTE, sendo que este último foi criado e registrado no diretório de grupos do CNPq,

em 2015 – http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9320923029513945.

O delineamento curricular do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal

da  Bahia  está  organizado  de  forma que  mestrandos  e  doutorandos,  independentemente  das

linhas a que estejam vinculados, devem cursar as seguintes disciplinas obrigatórias:

1- Abordagens e Técnicas de Pesquisa em Educação (4 créditos)

2- Educação, Sociedade e Práxis Pedagógica (4 créditos)  

A primeira tem como objetivo compreender o desenvolvimento de pesquisas do tipo qualitativa,

quantitativa e mista.  A disciplina engloba desde a concepção teórico-conceitual das diferentes

abordagens metodológicas até o trabalho de campo e a produção do relatório final, de forma a

poder  avaliar  criticamente  as  opções  existentes  entre  as  diversas  abordagens,  estratégias,

técnicas e procedimentos inerentes à investigação científica, fornecendo subsídios para uma ação

consistente  e  consciente,  por  parte  do  discente,  na  produção  do  conhecimento  na  área  da

educação. Já a segunda disciplina objetiva analisar a relação entre o processo histórico brasileiro

e a educação, entendendo esta como um espaço pedagógico e político e base dos processos de

transformação  social.  Também  objetiva  discutir  a  relação  entre  as  revoluções  científicas  e

tecnológicas e a educação, bem como os fenômenos  de exclusão e inclusão sociais e culturais.

Ainda busca compreender a perspectiva sociocultural como espaço - mediação de constituição do

sujeito,  de  reconhecimento,  de  autoestima  e  heteroestima,  de  liberdade,  de  inter  e  trans

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf


subjetividade, de cidadania e de ciência. 

Além das duas disciplinas  obrigatórias,  os  Mestrandos realizam as atividades obrigatórias  de

Pesquisa  Orientada  e  Projeto  de  Dissertação  (4  créditos),  e  os  Doutorandos  realizam  as

atividades obrigatórias de Pesquisa Orientada, Exame de Qualificação e Projeto de Tese I e II (8

créditos).  Às  atividades  obrigatórias  Pesquisa  Orientada  e  Exame  de  Qualificação  não  são

atribuídos créditos. 

As atividades de Projeto de Dissertação e Projeto de Tese (I e II), desenvolvidas em forma de

seminários,  constituem-se  na  reelaboração  do  projeto  de  pesquisa,  sob  orientação  de  um

professor do Programa,  em sintonia com o professor orientador de cada aluno. Nestas atividades,

cada aluno deve definir o foco, a problemática, os objetivos e a metodologia da sua pesquisa, de

forma que o Projeto de Tese ou de Dissertação possa ser encaminhado ao Colegiado do curso

para o exame de qualificação. 

Ambos, mestrandos e doutorandos cursam ainda duas disciplinas optativas, de quatro créditos

cada uma, dentro de um elenco de disciplinas oferecidas pelo PPGE. Também podem cursar as

atividades optativas Tirocínio Docente Orientado e Participação em Pesquisa do Curso, ambas

sem creditação, mas que buscam qualificar a formação do pós-graduando para o ensino e para a

pesquisa. No total, são 24 créditos para o Doutorado, distribuídos em uma carga horária de 408

horas/aula, e 20 créditos para o Mestrado, distribuídos em 340 horas/aula. 

O  aluno  bolsista  Capes,  de  doutorado,  ainda  cursa  a  atividade  obrigatória  Estágio  Docente

Orientado  de  dois  semestres.  Mestrandos  e  doutorandos  também  precisam  demonstrar

proficiência  (capacidade  de  compreender  textos)  em  língua  estrangeira  (Inglês,  Francês,

Espanhol, Alemão ou Italiano), sendo uma língua para o Mestrado e duas para o Doutorado. 

Nas disciplinas, obrigatórias e optativas, os alunos são avaliados por frequência às aulas e por

notas (escala de zero a dez, conforme as Normas da UFBA). Já nas atividades, os alunos são

avaliados por conceito (aprovado ou reprovado).

Processo seletivo

Os candidatos ao PPGE devem escolher uma dentre as linhas do Programa para realizar sua

inscrição no processo seletivo, conforme definido em edital específico. São avaliados através de

prova de conhecimentos  (apenas para  o  Mestrado);  análise  de Anteprojeto (Mestrado)  ou de

Projeto (Doutorado), os quais devem estar em consonância com as principais orientações da linha

de pesquisa indicada, ter uma construção clara e objetiva do problema de pesquisa, apresentar

coerência e consistência da linguagem e das ideias, utilizar adequadamente o referencial teórico e

apresentar  atualidade  do  tema.  Além disto,  a  seleção  envolve  a  análise  do  Curriculum Vitae

(Mestrado e Doutorado) e de Memorial (Doutorado), o qual deve apresentar um relatório crítico-

reflexivo  e  circunstanciado  que  contenha  uma  análise  das  experiências  profissionais  e

acadêmicas do candidato. A última fase da seleção consiste de uma sessão de arguição, por uma

banca composta por, pelo menos, três professores, que objetiva aprofundar questões relativas ao



anteprojeto ou projeto de pesquisa e como ele se relaciona com a trajetória profissional/científica

do  candidato.  Nesta  etapa,  são  julgados  os  seguintes  aspectos:  domínio  do  conteúdo

desenvolvido,  capacidade  de  síntese,  clareza,  coerência,  capacidade  de  argumentação  e  de

diálogo nas respostas. Os candidatos aprovados nesta fase estão habilitados a ingressarem no

Mestrado ou no Doutorado.

Experiências inovadoras de formação 

Desde 2013,  o  PPGE vem desenvolvendo atividades para fortalecimento  do envolvimento  de

docentes e discentes no Programa, bem como para o estabelecimento de diálogo entre todos, por

entendermos  que  até  então  as  atividades  ficavam  muito  restritas  aos  grupos  e/ou  linhas  de

pesquisa, sem uma maior articulação entre elas. Dentre as atividades que temos desenvolvido

nessa  direção  está  a  realização  de  uma  aula  inaugural  ou  um  seminário  a  cada  início  de

semestre,  momento  em  que  trazemos  pesquisadores  reconhecidos  para  tratar  de  um  tema

transversal, que seja de interesse de todos, oportunizando assim um aprofundamento teórico e

debate sobre o tema. 

Outra atividade que temos desenvolvido, no sentido de integrar discentes e docentes e promover

o diálogo entre todos em torno de temas de interesse comum, é a transmissão, pela Rádio Faced

Web - https://blog.ufba.br/radiofaced/, de todos os seminários organizados pelo Programa e pelos

grupos  de  pesquisa  a  ele  vinculados,  bem  como  algumas  bancas  de  defesa  de  tese  e  de

dissertação. A transmissão por rádio web possibilita não apenas ouvir o conteúdo que está sendo

transmitido, mas também que aqueles que têm acesso à transmissão possam interagir, via chat,

com outros que estejam conectados e também com os que se encontram presentes na sessão do

evento. Esta dinâmica, própria dos meios horizontalizados, em rede, oportuniza que docentes e

discentes que, por algum motivo (ou por que estão fora de Salvador, realizando suas pesquisas,

ou participando de outra atividade,  ou ainda aqueles  discentes  que trabalham em paralelo  à

realização do curso),  não possam se fazer presente ao evento, possam participar do mesmo,

interagindo e tendo a possibilidade de ter acesso a seu conteúdo. Também, o arquivo de áudio da

transmissão fica disponível  no podcast  da rádio,  com link disponível  na página do Programa,

podendo ser acessado em qualquer tempo, a partir de qualquer lugar. 

Outra  atividade  que  procura  integrar  docentes  e  discentes,  além  de  dar  maior  coesão  às

atividades formativas é o planejamento conjunto entre professores de diferentes turmas de uma

mesma atividade ou disciplina obrigatória, buscando superar as práticas formativas fragmentadas

e individualizadas que historicamente estão postas na cultura universitária.  

Ainda,  procuramos  apoiar  financeiramente  e  divulgar  amplamente  os  seminários  organizados

pelos grupos de pesquisa vinculados ao PPGE, para que todos os discentes interessados nas

temáticas  específicas  possam participar  e  interagir  com pesquisadores  reconhecidos  naquele

tema.

Outra prática adotada pelo Programa, que contribui para a formação dos pesquisadores, é o apoio

https://blog.ufba.br/radiofaced/


financeiro para participação em eventos reconhecidos pela comunidade científica, desde que o

pesquisador tenha comunicação de trabalho aprovada. Esta norma foi instituída com o objetivo de

qualificar nossa produção científica, integrar nossos pesquisadores com outros grupos do país e

do exterior, para que, a partir disso, redes e convênios interinstitucionais possam se estabelecer.

Ainda, orientamos para que os trabalhos apresentados em eventos, após debate com os pares,

sejam reorganizados e encaminhados para publicação em periódicos.  

Ainda consideramos como experiência inovadora o desenvolvimento de sistemas digitais para

inscrição  e  seleção  de  candidatos  ao  Programa,  eliminando,  nesse  processo,  as  inscrições

presenciais e o encaminhamento de documentos físicos, em papel. Para tanto, por demanda do

PPGE, a Universidade desenvolveu um sistema específico para seleção de candidatos à Pós-

Graduação  para  todos  os  seus  Programas,  e  que  comportasse  todas  as  fases  do  processo

seletivo. O sistema pode ser acessado em https://sipos.ufba.br/. Esta ação é inovadora para os

processos formativos porque institui  uma outra cultura na Pós-Graduação,  em sintonia com o

contexto contemporâneo, a cultura de se inserir nos ambientes digitais, aproveitando de todas as

suas potencialidades para o desenvolvimento de processos mais ágeis e horizontalizados, bem

como para a promoção de familiaridade com esse contexto, desenvolvendo entre professores e

alunos, desde o processo de chegada ao Programa, a chamada “inclusão digital”.

Ensino a Distância 

O PPGE não contempla atividades de ensino a distância em sua matriz curricular. No entanto,

alguns docentes utilizam os ambientes Moodle ou Schoology, bem como grupos de discussões

em redes sociais (como o facebook), como desencadeador e suporte das aulas presenciais, por

desenvolverem práticas que se enquadram na Educação Online. Também, o PPGE tem utilizado

os canais de comunicação – webconferência, videoconferência - para a participação de membros

de bancas externos, oriundos de universidades brasileiras ou estrangeiras, quando estes não têm

disponibilidade para deslocamento até Salvador. 
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