EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O MESTRADO
PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE
MONUMENTOS E NÚCLEOS HISTÓRICOS

TURMA 2018-1

TERCEIRA RETIFICAÇÃO
VER ALTERAÇÕES EM AMARELO

Em função do grande número de candidatos homologados, foi necessária a ampliação
dos dias destinados às entrevistas (defesas do projeto de pesquisa e provas orais).
Também comunicamos que as entrevistas serão realizadas por dois professores (e não
pelos três membros da banca, como previsto na primeira versão do edital), sendo que
um professor estará presente em todas – o que irá balizar o processo de seleção.
Todas as entrevistas serão gravadas o que irá possibilitar que os três professores
possam acompanhá-las e avaliar os candidatos.
O motivo é a impossibilidade de adequar o vasto calendário das defesas e provas orais
com a disponibilidade consecutiva dos três professores.
Vejam as alterações abaixo no calendário e no processo seletivo:
Seleção


Avaliação das Propostas de Estudo e dos Currículos: de 22 de janeiro de 2018 a 25 de janeiro de
2018, na sede do MP-CECRE, no Centro de Estudos de Arquitetura da Bahia (CEAB), das 9:00
às 17:00 horas;



Prova Oral e Defesa da Proposta de Estudos: de 29 de janeiro de 2018 a 06 de fevereiro de
2018, atendendo a dia e horário pré-estabelecidos com a comissão de seleção – indicado no
site do curso e comunicado por e-mail a todos os candidatos;
Observação: os candidatos não presentes em Salvador poderão fazer a prova através de
conferência eletrônica via SKYPE ou programa similar;



Avaliação da Prova Oral e da Defesa da Proposta de Estudos dos candidatos: dias 06 de
fevereiro de 2018, no Centro de Estudos de Arquitetura da Bahia (CEAB), das 13:00 às 17:00
horas;
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Divulgação dos candidatos aprovados com respectiva classificação: 07 de fevereiro de 2018,
após as 10:00 horas;



Procedimentos para o Pedido de Recursos: o candidato deve enviar o documento com a
defesa de sua candidatura assinado e digitalizado para o endereço de e-mail do curso. Prazo
para recebimento de Recursos: até as 17:00 horas do dia 16 de fevereiro de 2018;



Julgamento dos Recursos: 19 de fevereiro de 2018, das 9:00 às 17:00 horas;



Divulgação do resultado dos Recursos: 20 de fevereiro de 2018, após as 10:00 horas;



Homologação definitiva do Resultado pelo Colegiado: 21 de fevereiro de 2018, das 10:00 às
12:0 horas;



Divulgação definitiva dos resultados no site do curso e comunicação por e-mail aos candidatos:
21 de fevereiro de 2018, após as 12:00 horas.

DO PROCESSO SELETIVO
O processo de seleção será composto de duas etapas. Caberá recurso contra o resultado de cada
uma destas etapas. Os recursos, parciais ou finais, deverão ser dirigidos por e-mail à Coordenação
do Programa indicando claramente e de forma objetiva:
a) Nome, número do Passaporte e/ou Carteira de Identidade;
b) Solicitação;
c) Item do Edital que justifica o pedido.
A solicitação de recurso deverá ser encaminhada, por escrito, ao Coordenador do MPCECRE,
através de documento com sua defesa assinado e digitalizado para o endereço de e-mail do curso:
cecre@ufba.be
Os prazos para pedido e resposta dos recursos estão indicados no Calendário do Processo
Seletivo, item II. As etapas, procedimentos e critérios de avaliação serão:

1. PRIMEIRA ETAPA: Conferência da Documentação.
Não serão atribuídas notas aos candidatos nesta etapa. Serão aprovados, ou seja, considerados
aptos para a segunda etapa de seleção, os candidatos que apresentarem todos os itens da
documentação solicitada para inscrição, devidamente comprovados e autenticados.
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2. SEGUNDA ETAPA: Avaliação da Proposta de Estudos (Peso 5), Prova Oral (Peso 2), Defesa da
Proposta de Estudos (Peso 2) e Avaliação do Perfil Curricular dos candidatos (Peso 1 e de caráter
apenas classificatório).
Avaliação da Proposta de Estudos (Peso 5)
Serão avaliadas unicamente as Propostas de Estudo compatíveis com o perfil do MP-CECRE, e
que possam ser orientados pelos professores do mesmo. As propostas que não contemplarem
estas duas condições serão eliminadas.
Cada avaliador atribuirá notas de 1 (um) a 10 (dez) às Propostas de Estudos, tendo em vista os
seguintes critérios:
[A] Clareza, coerência e correção do texto (3 pontos);
[B] Adequação ao perfil do curso (2 pontos);
[C] Exequibilidade da proposta (2 pontos)
[D] Relevância do Tema Proposto (3 pontos)
Totalizando 10 pontos no máximo.
Prova Oral (Peso 2) e Defesa da Proposta de Estudos (Peso 2)
Será empreendida uma arguição de cada candidato por 2 (dois) membros da Comissão de Seleção,
em sessão individual, sendo que um professor estará presente em todas – o que irá balizar o
processo de seleção. Todas as entrevistas serão gravadas o que irá possibilitar que os três
professores possam acompanhá-las e avaliar os candidatos. A duração máxima de 30 (trinta)
minutos.
Obs: A ordem das sessões de Provas Orais e Defesas das Propostas de Estudos será acordada
entre a Comissão de Seleção e os candidatos – podendo ser feita por Skype ou qualquer programa
similar para o caso dos candidatos não residentes em Salvador.
Na Prova Oral (30 minutos de duração em média) deverá ser considerado o domínio de
conhecimentos relacionados às áreas da história da arquitetura e da cidade e da preservação do
patrimônio cultural (vide bibliografia anexa – página 27).
Na Defesa da Proposta de Estudos (30 minutos de duração em média) serão consideradas a
clareza e coerência da exposição, tendo em vista os seguintes aspectos: tema de estudos;
objetivos; justificativa; e exequibilidade da proposta.
Para composição das notas, os membros da comissão avaliadora atribuirão pontuação de 0 (zero) a
10 (dez) a cada item
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