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EDITAL DE SELEÇÃO PARA OS NÍVEIS DE MESTRADO E DOUTORADO EM DANÇA

EDITAL 01/2023
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Dança da Universidade Federal da
Bahia-PPGDança/UFBA, no uso de suas atribuições legais, estabelece e torna públicas as
normas do Edital de Seleção para os Níveis de Mestrado e Doutorado 2023 para o
ingresso no Programa de Pós-Graduação em Dança, de acordo com as exigências do
Regimento deste Programa, das Normas Complementares para Cursos de PósGraduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado), do Conselho Acadêmico de Ensino da
UFBA- Resolução 01/2017 e do Regimento Geral da UFBA. A abertura do presente edital
foi aprovada em reunião de Colegiado do PPGDança no dia 1º de junho de 2022 e as
normativas encontram-se descritas no corpo deste Edital. Este Edital está sujeito a
retificação, conforme Resoluções e/ou normativas que possam advir de órgãos superiores
internos e externos à Universidade Federal da Bahia.
1. DAS INSCRIÇÕES
Art.1º (artigo1º) LANÇAMENTO DO EDITAL: 6 de junho de 2022
§ (parágrafo) 1º Período das Inscrições: 25/07/2022 a 01/08/2022, até 23h59 (horário de
Brasília).
a) As inscrições para o processo seletivo dos cursos de Mestrado e Doutorado
Acadêmicos do PPGDança - UFBA deverão ser efetuadas apenas entre os dias,
25/07/2022 a 01/08/2022 até 23:59 (horário de Brasília), exclusivamente por via
dos endereços eletrônicos a seguir:
Para o curso de Mestrado: selecaomestrado23@ufba.br
Para o curso de Doutorado: selecaodoutorado23@ufba.br
§ 2º Este Edital contém as informações pertinentes necessárias que abarcam o escopo
total do processo de seleção para os Cursos de Mestrado em Dança e Doutorado em
Dança. Não serão respondidas questões de compreensão deste mesmo Edital, nem pela
secretaria, nem pela comissão, nem por qualquer outro órgão da Universidade Federal da
Bahia.
§ 3º Haverá desclassificação sumária do processo seletivo da pessoa candidata que
efetuar contato e/ou cometer assédio à Comissão de Seleção, às pessoas técnicas, a
docentes do PPGDança e a qualquer outro órgão da UFBA.
§ 4º Haverá desclassificação sumária da pessoa candidata que efetuar atos que afrontem
a idoneidade e a reputação deste processo seletivo, em todas as suas etapas, dirigidas
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diretamente ao PPGDança, e a pessoas que o compõem, ou indiretamente a outros
órgãos da Universidade Federal da Bahia.
§ 5º Haverá desclassificação sumária da pessoa candidata que não assinar a
documentação em que é solicitada assinatura.
§ 6º DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO – Pessoa candidata brasileira:
a) Cópia do Histórico Escolar do curso de Graduação para pessoa candidata ao curso de
Mestrado, preferencialmente com forma de saída; cópia do Histórico Escolar do curso
de Graduação e do Curso de Mestrado, preferencialmente com forma de saída para
pessoa candidata ao curso de Doutorado.
b) Para pessoa candidata ao Curso de Doutorado em Dança: É obrigatório para a
inscrição ou Cópia da ata de Defesa de Mestrado ou Declaração da Instituição atestando
a ocorrência da Defesa de Mestrado, ou Declaração de Previsão de Defesa.
c) Para pessoa candidata ao Curso de Mestrado em Dança: Declaração de Conclusão
do Curso de Graduação ou o Histórico Escolar com forma de saída indicando que o
Curso foi completado, como indicado na alínea a) deste item 1, Art. 1º, § 5º. Para
provável concluinte: Histórico Escolar referente a toda estrutura curricular cursada pela
pessoa candidata, até o momento da referida inscrição, junto à Declaração de provável
concluinte até final de 2022, emitida pela Coordenação do Curso, ou órgão Institucional
competente.
d) Cópia do Histórico Escolar do curso de Graduação para pessoa candidata ao curso de
Mestrado, preferencialmente, com forma de saída; cópia do Histórico Escolar do curso de
Graduação e do Curso de Mestrado, preferencialmente, com forma de saída para pessoa
candidata ao curso de Doutorado.
e) Para pessoa candidata ao Curso de Doutorado em Dança: É obrigatório para a
inscrição ou Cópia da ata de Defesa de Mestrado ou Declaração da Instituição atestando a
ocorrência da Defesa de Mestrado, ou Declaração de Previsão de Defesa se o diploma
não for entregue como especificado no parágrafo único do item 2, Art. 2º.
f) Para pessoa candidata ao Curso de Mestrado em Dança: Declaração de conclusão do
Curso de Graduação, ou o Histórico Escolar com forma de saída indicando que o
Curso foi completado, ou para provável concluinte: Histórico Escolar referente a toda
estrutura curricular cursada pela pessoa candidata, até o momento da referida inscrição,
junto à Declaração de provável concluinte, emitida pela Coordenação do Curso, ou órgão
Institucional competente.
g) Documento de identificação com foto – Registro Geral – R.G; carteira Nacional de
Habilitação – CNH, ou outro permitido por lei federal.
2

Ministério da Educação
Universidade Federal da Bahia
Escola de Dança
Programa de Pós-Graduação em
Dança

h) Cadastro de Pessoa Física-CPF; esse número do documento pode estar junto ao
RG.
i) Ficha de cadastro https://supac.ufba.br/formularios-menu-aluno Observação:
Preenchida manualmente em letra de forma ou digitada. Ambas as opções
necessariamente assinadas (ANEXO I).
j) Guia de recolhimento da taxa de inscrição de Mestrado ou de Doutorado
https://supac.ufba.br/servicos-academicosboletos
Não serão
pagamento.

aceitos

comprovantes

de

agendamento,

apenas

de

Os pagamentos deverão ser feitos mediante emissão de Guia de Recolhimento
da União (GRU), conforme orientações:
1) Acessar o site https://supac.ufba.br/servicos-academicosboletos;
2) No final da página, clicar em “serviços acadêmicos”, e então em “gerar nova
GRU”;
3) Selecionar o tipo de serviço;
4) Preencher o campo “CPF” com a inscrição da pessoa candidata;
5) Preencher o campo “vencimento” com a data final das inscrições
(01/08/2022).
6) Haverá isenção de pagamento de taxa de inscrição caso a pessoa candidata se
enquadre na Portaria 130/2019 do Gabinete da Reitoria da Universidade Federal
da Bahia (ANEXO VII). Comprovação para isenção deve ser enviada em arquivo
formato pdf, a saber: “Declaração do Chefe de Departamento ou Diretor da
Unidade ou Órgão, atestando o interesse institucional do curso para a atividade
exercida pelo servidor”.
7) Haverá isenção de taxa de inscrição caso a pessoa candidata se enquadre na
Portaria 003/2020 da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade
Federal da Bahia (ANEXO VIII). As duas comprovações solicitadas na referida
Portaria são obrigatórias e devem ser juntadas em um único arquivo pdf, a
saber: I - Renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. II Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou como bolsista
integral em escola da rede privada.
k) Declaração de Autenticidade de Documentos - preenchida e assinada (ANEXO II).
l)Termo de Compromisso para ingresso no PPGDança – Para Cursos de Mestrado e
Doutorado em Dança – preenchido e assinado (ANEXO III).
m) Formulário de AUTODECLARAÇÃO E OPÇÃO POR RESERVA DE VAGAS preenchido e assinado (ANEXO IV). Se a pessoa candidata quiser concorrer à política
de cotas e à bolsa de estudos, deverá obrigatoriamente preencher a Autodeclaração.
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n) Para pessoas INDÍGENAS: 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.
o) Para pessoas COM DEFICIÊNCIA: Laudo médico, atestando a condição. Conforme
Artigo 6º da Resolução 01/2017 do CAE/UFBA “§ 1º. Às Pessoas com Deficiência (PCD),
inscritas no processo seletivo, serão asseguradas as condições adequadas a sua
participação, de acordo com a Lei 13.146/2015 e em conformidade com as demandas
específicas previamente notificadas pelo candidato. § 2º. Os Programas de Pós-graduação
poderão solicitar o auxílio do NAPE”. No corpo do e-mail de envio da documentação da
inscrição a pessoa candidata deverá notificar o Programa de Pós-Graduação em
Dança sobre a (s) necessidade(s) de condições adequadas.
p) Para pessoas QUILOMBOLAS: Declaração de pertencimento assinada por liderança
local ou documento da Fundação Palmares reconhecendo a comunidade como
remanescente de quilombo.
q) Currículo Lattes com data mínima de atualização em 1º/07/2022 e data máxima de
atualização em 1º de agosto de 2022. Não será aceito currículo em outro formato (exceto
para pessoa estrangeira).
r) Pré-projeto (Curso de Mestrado), ou do Projeto (Curso de Doutorado).
§ 7º DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO – Pessoa candidata estrangeira:
a) Documento com foto – Registro Nacional de Estrangeiros-RNE para pessoa
estrangeira residente no Brasil. Passaporte com visto atualizado para pessoa
estrangeiro não residente no Brasil.
b) Carta de intenção em Língua Portuguesa assinada.
c) Curriculum Vitae, escrito em Língua Portuguesa assinado.
d) Cópia do Diploma de Graduação (frente e verso) para pleito ao Curso de Mestrado
em Dança, ou do Diploma de Graduação e de Mestrado (frente e verso) para pleito
ao Curso de Doutorado em Dança. Se diploma(s) for(em) de Instituição
estrangeira, só ocorrerá aceitação com tradução juramentada. Será
desclassificada a pessoa candidata estrangeira que não enviar diploma(s) com
tradução juramentada.
e) Histórico Escolar com tradução juramentada. Será desclassificada a pessoa
candidata estrangeira que não enviar histórico(s) com tradução juramentada.
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f)

Declaração de Autenticidade de Documentos – preenchida e assinada (ANEXO II).

g) Termo de Compromisso para ingresso no PPGDança – Para Cursos de Mestrado e
Doutorado em Dança – preenchido e assinado (ANEXO III).
h) Para pessoa candidata estrangeria é necessário o Certificado de Proficiência em
português do CELPE-Bras (http://www.inep.gov.br).
Parágrafo único: O certificado de Proficiência em Língua Portuguesa poderá ser
entregue à Secretaria do PPGDança até o final do primeiro ano do Curso, se houver
aprovação no processo seletivo.
i)

Pré-projeto (Curso de Mestrado), ou Projeto (Curso de Doutorado).

j)

Ficha de cadastro https://supac.ufba.br/formularios-menu-aluno (ANEXO
Observação: Preenchida manualmente em letra de forma ou digitada e assinada.

I)

k) Guia de recolhimento da taxa de inscrição de Mestrado ou de Doutorado
https://supac.ufba.br/servicos-academicosboletos
Não serão aceitos comprovantes de agendamento, apenas de
pagamento.
Os pagamentos deverão ser feitos mediante emissão de Guia de Recolhimento
da União (GRU), conforme orientações:
1) Acessar o site https://supac.ufba.br/servicos-academicosboletos;
2) No final da página, clicar em “serviços acadêmicos”, e então em “gerar nova
GRU”;
3) Selecionar o tipo de serviço;
4) Preencher o campo “CPF” com a inscrição da pessoa candidata;
5) Preencher o campo “vencimento” com a data final das inscrições
(01/08/2022).

Parágrafo único: A pessoa estrangeira não residente no Brasil, se aprovada, deverá
apresentar o CPF, o Visto de Estudante e o Registro Nacional de Estrangeiro-RNE
após a publicação do resultado com até 40 (quarenta) dias após matrícula. Para
pessoas candidatas que integram os países do MERCOSUL (Argentina, Bolívia,
Uruguai) e convidados (Colômbia, Peru e Venezuela) não é necessário o visto de
estudante.
2. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÕES
Art. 1º A falta de qualquer um dos documentos elencados para o ato da inscrição no
Programa de Pós-Graduação em Dança, implicará em desclassificação do processo
seletivo.
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§ 1º Todos os documentos devem vir de maneira anexada em uma única mensagem de
e-mail em arquivo formato pdf, obrigatoriamente.
§ 2º É de reponsabilidade da pessoa candidata o envio da documentação solicitada, em
formato pdf, em mensagem única.
§ 3º Não será aceita uma segunda mensagem, ou seja, de envio de retificação, ou seja, de
complementação. Será desclassificada a pessoa candidata que enviar mais de uma
mensagem.
§ 4º O PPGDança/UFBA não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida
por motivos de ordem técnica dos equipamentos das pessoas candidatas, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores
que impossibilitem a transferência de dados.
§ 5º Não serão aceitos links para google drive, ou one drive, ou para qualquer plataforma
de arquivos online, ou websites, ou para qualquer tipo de rede social. A documentação
será unicamente aceita em arquivo pdf anexado à mensagem única, nos e-mails, para
Mestrado e para Doutorado, informados para envio.
§ 6º É de responsabilidade da pessoa candidata o cumprimento das indicações de envio.
§ 7º No assunto da mensagem única a identificação é, obrigatoriamente, a seguinte:
para Doutorado – Doutorado Nome Sobrenome (da pessoa candidata)
para Mestrado- Mestrado Nome Sobrenome (da pessoa candidata).

§ 8º PESSOA CANDIDATA BRASILEIRA
Devem ser juntados e enviados em um único pdf os documentos referidos no item 1,
Art. 1º, § 6º, nas alíneas:
g) Documento de identificação com foto – Registro Geral – R.G; carteira Nacional de
Habilitação – CNH, ou outro permitido por lei federal.
h) Cadastro de Pessoa Física-CPF; esse número do documento pode estar junto ao RG.
i) Ficha de cadastro.
j) Guia de recolhimento da taxa de inscrição de Mestrado ou de Doutorado.
k) (Declaração de Autenticidade de Documentos)
l) (Termo de Compromisso para ingresso no PPGDança);
m) (Formulário de CAMPO DE AUTODECLARAÇÃO E OPÇÃO POR RESERVA DE
VAGAS)
Como identificar o arquivo: O nome do arquivo com os documentos juntados em pdf
único de a-k (a até k) deve obrigatoriamente seguir um dos exemplos:
Mestrado Nome Sobrenome 1 § 6 g-m ou
Doutorado Nome Sobrenome 1 § 6 g-m
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§ 9º Deve ser enviado em um único pdf, se houver, documento referido no item 1, Art.
1º, § 6º, alínea j, nº 6 (comprovante para isenção de pagamento de taxa de inscrição).
Como identificar o arquivo: O nome do arquivo com o documento desse n°6 deve
obrigatoriamente seguir um dos exemplos:
Mestrado Nome Sobrenome 1 § 6 j 6
Doutorado Nome Sobrenome 1 § 6 j 6
§ 10º Devem ser juntados e enviados em um único pdf, se houver, os documentos
referidos no item 1, Art. 1º, § 6º, alínea j, nº 7 (comprovantes para isenção de
pagamento de taxa de inscrição).
Mestrado Nome Sobrenome 1 § 6 j 7 ou
Doutorado Nome Sobrenome 1 § 6 j 7
§ 11º Deve ser enviado em um único pdf o documento referido no item 1, Art. 1º, § 6º
na alínea:
q) (Currículo Lattes com data mínima de atualização: 1º de julho de 2022. Data máxima de
atualização: 1º de agosto de 2022. Não será aceito currículo em outro formato);
Mestrado Nome Sobrenome 1§ 6 q ou
Doutorado Nome Sobrenome 1§ 6 q
r) Pré-projeto (Curso de Mestrado), ou do Projeto (Curso de Doutorado).
Como identificar: O nome do arquivo com o documento juntado em pdf único deve
obrigatoriamente seguir um dos exemplos:
Mestrado 1§ 6 r ou
Doutorado 1§ 6 r
Parágrafo único: Este item r não pode ter identificação, sob pena de
desclassificação. O arquivo a ser enviado não deve ter Nome. Sobrenome. O projeto
e o pré-projeto também não devem ter dados que possam identificar autoria.
§ 12º Deve ser enviado em arquivo pdf um dos documentos referidos no item 1, Art.1,
§ 6º nas alíneas n, m ou:
n (Para pessoas INDÍGENAS: 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).
Como identificar: O nome do arquivo com o documento em arquivo pdf deve
obrigatoriamente seguir um dos exemplos:
Mestrado Nome Sobrenome 1§ 6 n ou
Doutorado Nome Sobrenome 1 § 6 n
o (Para pessoas COM DEFICIÊNCIA: Laudo médico, atestando a condição).
Como identificar: O nome do arquivo com o documento em arquivo pdf deve
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obrigatoriamente seguir um dos exemplos:
Mestrado Nome Sobrenome 1 § 6 o ou
Doutorado Nome Sobrenome 1 § o
p (Para pessoas QUILOMBOLAS: Declaração de pertencimento assinada por liderança
local ou documento da Fundação Palmares reconhecendo a comunidade como
remanescente de quilombo).
Como identificar: O nome do arquivo com o documento em arquivo pdf deve
obrigatoriamente seguir um dos exemplos:
Mestrado Nome Sobrenome 1§ 6 p ou
Doutorado Nome Sobrenome 1§ 6 p
Parágrafo único: Se houver interseccionalidade, por exemplo, pessoa candidata
indígena com deficiência ou pessoa candidata quilombola com deficiência, juntar os
dois documentos em arquivo pdf único.
Como identificar: O nome do arquivo com os documentos em arquivo pdf deve
obrigatoriamente seguir um dos exemplos:
Mestrado Nome Sobrenome 1 § 6 n-o ou
Doutorado Nome Sobrenome 1 § 6 n-o ou
Mestrado Nome Sobrenome 1 § 6 n-p ou
Doutorado Nome Sobrenome 1 § 6 n-p
§ 13º PESSOA CANDIDATA ESTRANGEIRA
Devem ser juntados e enviados em um único pdf os documentos referidos no item 1,
Art. 1º, § 6º (referentes à pessoa candidata estrangeira) nas alíneas a-k (a até k):
a (Documento com foto – Registro Nacional de Estrangeiros-RNE para pessoa
estrangeira residente no Brasil. Passaporte com visto atualizado para pessoa estrangeira
não residente no Brasil);
b (Carta de intenção em Língua Portuguesa);
c (Curriculum Vitae, escrito em Língua Portuguesa);
d (Cópia do Diploma de Graduação (frente e verso) para pleito ao Curso de Mestrado em
Dança, ou do Diploma de Graduação e de Mestrado (frente e verso) para pleito ao Curso
de Doutorado em Dança. Se diploma(s) for(em) de Instituição estrangeira, só
ocorrerá aceitação com tradução juramentada. Será desclassificada a pessoa
candidata estrangeira que não enviar diploma(s) com tradução juramentada);
e (Histórico Escolar com tradução juramentada);
f (Declaração de Autenticidade de Documentos);
g (Termo de Compromisso para ingresso no PPGDança – Para Cursos de Mestrado e
Doutorado em Dança – assinado.
h (Para pessoa candidata estrangeria é necessário o Certificado de Proficiência em
português do CELPE-Bras (http://www.inep.gov.br).
Parágrafo único: O certificado de Proficiência em Língua Portuguesa poderá ser
entregue à Secretaria do PPGDança até antes do final do primeiro ano do Curso, se
houver aprovação no processo seletivo. É o único documento de pessoa estrangeira
que pode não ser enviado para a inscrição no processo seletivo.
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i (Pré-projeto (Curso de Mestrado), ou do Projeto (Curso de Doutorado).
j (Ficha de cadastro).
k (Guia de recolhimento da taxa de inscrição de Mestrado ou de Doutorado)
Como identificar: O nome do arquivo com os documentos em arquivo pdf deve
obrigatoriamente seguir um dos exemplos:
Mestrado Nome Sobrenome 1 § 6 a-k ou
Doutorado Nome Sobrenome 1 § 6 a-k
3. DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA DA PESSOA CANDIDATA BRASILEIRA
A Cópia do Diploma de Graduação (frente e verso), ou Certificado de Conclusão de
Curso para pessoa candidata ao curso de Mestrado;
Cópia do Diploma de Graduação (frente e verso) e cópia do diploma de Mestrado (frente
e verso), ou Certificado de Conclusão, para pessoa candidata ao Curso de Doutorado.
Diplomas e Certificados devem, obrigatoriamente, terem sido obtidos em Instituições e
Programas de Pós-Graduação reconhecidos pela CAPES).
Parágrafo único: Para a matrícula, somente discentes da UFBA (da Graduação, do
Mestrado e do Doutorado) podem apresentar Histórico Escolar com forma de saída,
no lugar do (s) Diploma(s).
B (Certificado de Quitação com a Justiça Eleitoral);
(https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
C (Documento de quitação com o Serviço Militar (Certificado de Alistamento Militar –
CAM; Certificado de Reservista; Certificado de Dispensa de Incorporação – CDI;
Certificado de Isenção – CI);
D (Cartão ou Carteira de Identidade emitido por Ministério Militar).
Parágrafo único: Esses documentos, (A, B, C, D) desse item 3, são solicitados pela
Superintendência de Administração Acadêmica da Universidade Federal da BahiaSUPAC/UFBA para efetuação da matrícula. SÃO OS ÚNICOS que têm data limite de
envio em 10 de janeiro de 2023. Se não forem enviados até esta data, a pessoa
candidata, mesmo aprovada no processo seletivo não poderá ser matriculada.
Perderá a vaga e esta será destinada para outra pessoa candidata aprovada, mas
não ainda classificada, em razão da quantidade de vagas oferecidas pelo Programa de
Pós-Graduação em Dança e aprovadas pelo Conselho Acadêmico de Ensino da
Universidade Federal da Bahia.
O envio até o dia 10 de janeiro de 2023 será para os e-mails:
Mestrado: mestradodan23@ufba.br
Doutorado: doutoradodan23@ufba.br
Se a pessoa candidata já tiver essa documentação no ato da inscrição, poderá
envia-las, juntamente com os demais documentos exigidos no item I § 6º, em um único
arquivo pdf, com a identificação no arquivo:
Mestrado Nome Sobrenome 3 A, B, C, D ou
Doutorado Nome Sobrenome 3 A, B, C, D
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4. DAS VAGAS
Art. 1º Para o Curso de Mestrado em Dança a quantidade total de vagas é de 25 (vinte e
cinco), 20 (vinte) para pessoas brasileiras e 5 (cinco) para estrangeiras. Para o Curso de
Doutorado em Dança a quantidade total de vagas é de 20 (vinte), para pessoas brasileiras
e estrangeiras.
§ 1º As referidas vagas foram aprovadas pelo Conselho Acadêmico de Ensino – CAE.
§ 2º Eventuais vagas, estipuladas no Curso de Mestrado, não ocupadas por pessoas
estrangeiras poderão ser preenchidas por pessoas brasileiras, aprovadas oficialmente no
processo seletivo.
§ 3º O Programa de Pós-Graduação em Dança/UFBA não se compromete a preencher a
totalidade das vagas oferecidas.
§ 4º O Programa de Pós-Graduação em Dança/UFBA não garante bolsa de estudos.
5. DA RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS (PRETOS e PARDOS – de acordo com
denominação do IBGE), INDÍGENAS, QUILOMBOLAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
E PESSOAS TRANS (TRANSEXUAIS, TRANSGÊNEROS e TRAVESTIS) (De acordo
com Resolução 01 de 11 de janeiro de 2017, do Conselho Acadêmico de EnsinoCAE/UFBA)
Art. 1º O acesso ao Programa de Pós-Graduação em Dança dar-se-á por meio de quatro
modalidades de vagas, a saber:

I.
II.
III.

IV.

Vagas de Ampla Concorrência: aquelas que não estão submetidas a
nenhuma modalidade de reserva de vagas;
Vagas reservadas para pessoas autodeclaradas Negros (pretos e pardos de acordo com denominação do IBGE), optantes por esta modalidade;
Vagas reservadas para pessoas candidatas autodeclaradas Indígenas,
Quilombolas, Pessoas com Deficiência e Pessoas Trans (Transexuais,
Transgêneros e Travestis), optantes por esta modalidade.
Vagas para pessoas estrangeiras, legislada por resolução própria, emitida
pelo Conselho Acadêmico de Ensino.

§ 1º Do total de vagas ofertadas, serão asseguradas, no mínimo, 30% para pessoas
candidatas autodeclaradas Negras (pretas e pardas - de acordo com denominação do
IBGE), optantes por esta modalidade. A autodeclaração se fará no ato da inscrição do
processo seletivo, por meio do envio de formulário (ANEXO IV) preenchido e assinado
(arquivo pdf). A pessoa autodeclarada que desejar concorrer às vagas reservadas para
pessoas Negras (pretas ou pardas - de acordo com denominação do IBGE) deverá
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confirmar sua condição de optante no campo específico do referido formulário (ANEXO
IV).
§ 2º Na fase final do processo seletivo, as vagas de ampla concorrência serão
distribuídas de acordo com a classificação das pessoas candidatas, sendo atribuídas
indistintamente a optantes e não optantes, até atingir seu limite máximo. Caso uma
pessoa optante Negra (preta ou parda - de acordo com denominação do IBGE) obtenha
classificação que lhe garanta uma das vagas de ampla concorrência, ela não será
computada para o preenchimento das vagas reservadas para esta modalidade.
§ 3º Em caso de desistência da pessoa candidata Negra (preta ou parda - de acordo
com denominação do IBGE) optante selecionada, a vaga será preenchida por pessoa
candidata Negra (preta ou parda - de acordo com denominação do IBGE)
subsequentemente aprovada, também optante desta mesma modalidade. Na hipótese
de não haver pessoas candidatas Negras (pretas ou pardas - de acordo com
denominação do IBGE) optantes desta modalidade de reserva de vagas, aprovadas em
número suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão
revertidas para a ampla concorrência, sendo preenchidas pelas demais pessoas
candidatas aprovadas, observados os critérios de avaliação.
§ 4º Além do número de vagas ofertadas pelo Programa, serão admitidas até 4 (quatro)
pessoas (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 se autodeclararem e confirmarem sua
condição de optante no campo específico do formulário de inscrição, referente a esta
modalidade de reserva de vagas (ANEXO IV).
§ 5º Na hipótese de haver mais de uma pessoa aprovada por categoria, ocupará a vaga
aquela que obtiver a melhor avaliação. Caso uma pessoa optante indígena, quilombola,
com deficiência e trans (transexuais, transgêneros e travestis) obtiver avaliação que lhe
garanta uma das vagas de ampla concorrência, ela não será computada para o
preenchimento das vagas reservadas para essas categorias (supranumerárias).
Parágrafo único: As vagas não preenchidas na modalidade supranumerária não
poderão ser convertidas para as modalidades de ampla concorrência ou de reserva para
pessoas Negras (pretas e pardas – de acordo com denominação do IBGE).
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6. CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO
FASES/ETAPAS
DIVULGAÇÃO EDITAL

DATAS/PERÍODOS
31/05/2022 a 01/08/2022

PERÍODO DE INSCRIÇÃO

25/07/2022 a 01/08/2022

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

08/08/2022

ENVIO DE RECURSO DA HOMOLOGAÇÃO Em até 24 horas após
DAS INSCRIÇÕES
divulgação da homologação
RESPOSTA
A
RECURSO
DA
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
HOMOLOGAÇÃO FINAL DAS INSCRIÇÕES

10/08/2022
12/08/2022

RESULTADO DA ETAPA I - PROJETO E PRÉ06/09/2022
PROJETO
ENVIO DE RECURSOS DA ETAPA I- em até 24 horas após
PROJETO E PRÉ-PROJETO
divulgação do resultado da
ETAPA I
RESPOSTA A RECURSO - ETAPA I

08/09/ 2022

RESULTADO FINAL DA ETAPA I – PréProjeto ou Projeto
ETAPA II PROVA ESCRITA
PROVA DE PROFICIÊNCIA

09/09/2022
13/09/2022
14/09/2022

ETAPA II PROVA ORAL

14 a 16/9/2022

RESULTADOS DA ETAPA II

19/10/2022

ENVIO DE RECURSOS DA ETAPA II

em até 24 horas após
divulgação do resultado da
ETAPA III

RESPOSTA A RECURSO - ETAPA II

21/10/2022

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO

24/10/2022

ENVIO DE RECURSOS- RESULTADO DO em até 24 horas após
PROCESSO SELETIVO
divulgação do RESULTADO
FINAL
RESPOSTA A RECURSO - RESULTADO DO
PROCESSO SELETIVO
HOMOLOGAÇÃO
E
DIVULGAÇÃO
DO
RESULTADO
FINAL
DO
PROCESSO
SELETIVO

26/10/2022
27/10/2022

OBSERVAÇÕES
www.ppgdanca.dan.ufba.br
–
em
Últimas
Notícias - Editais Publicados
E-mail:
Mestrado - selecaomestrado23@ufba.br
Doutorado - selecaodoutorado23@ufba.br
www.ppgdanca.dan.ufba.br em Últimas Notícias Resultados de Editais
E-mail:
Mestrado – selecaomestrado23@ufba.br
Doutorado - selecaodoutorado23@ufba.br
Por e-mail ao e-mail indicado na ficha de
inscrição
www.ppgdanca.dan.ufba.br em Resultados de
Editais
www.ppgdanca.dan.ufba.br em Resultados de
Editais
E-mail:
Mestrado – selecaomestrado23@ufba.br
Doutorado - selecaodoutorado23@ufba.br
Por e-mail ao e-mail indicado na ficha de
inscrição
www.ppgdanca.dan.ufba.br em Resultados de
Editais
Escola de Dança das 14h às 18 h
Escola de Dança 9 h às 11h
Entre os dias 12/09 e 13/09 serão publicadas
informações, datas, horários, nome no site:
www.ppgdanca.dan.ufba.br
www.ppgdanca.dan.ufba.br em Resultados de
Editais
E-mail:
Mestrado – selecaomestrado23@ufba.br
Doutorado - selecaodoutorado23@ufba.br
Por e-mail ao e-mail indicado na ficha de
inscrição
www.ppgdanca.dan.ufba.br em Resultados de
Editais
E-mail:
Mestrado – selecaomestrado23@ufba.br
Doutorado – selecaodoutorado23@ufba.br
Por e-mail ao e-mail indicado na ficha de
inscrição
www.ppgdanca.dan.ufba.br em Resultados de
Editais
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Art. 1º O edital prevê adequação de datas e horários, desde que dentro do período
estipulado de começo e fim do processo seletivo.
§ 1º As divulgações dos resultados de todas as etapas serão feitas no site do PPGDANÇA
https://www.ppgdanca.dan.ufba.br em ÚLTIMAS NOTÍCIAS – EDITAIS PUBLICADOS.
7. PROCESSO DE SELEÇÃO:
Art. 1º A Comissão de Avaliação será formada por docentes do PPGDança.
§ 1º Os critérios de seleção para ingresso no Mestrado em Dança e no Doutorado em
Dança
seguem
o
Regimento
Interno
do
PPGDança
(disponível
em
http://www.ppgdanca.dan.ufba.br/pt-br/regimento), Resoluções do Colegiado do
PPGDança e as Normas Complementares para Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu
(Mestrado e Doutorado) do Conselho Acadêmico de Ensino da UFBA e do Regimento da
UFBA- Resolução 01/2017, disponível em
https://www.ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20n%C2%BA
%2001.2017%20-%20CAE.pdf.
§ 2º A seleção para ambos os Cursos do Programa de Pós-Graduação em Dança
constará de duas etapas. A primeira etapa é eliminatória. Apenas as pessoas
candidatas aprovadas na ETAPA I serão admitidas à Etapa II.
§ 3º A Etapa I é composta da avaliação de Pré-projeto (Mestrado em Dança) e de
Projeto (Doutorado em Dança). Para o Curso de Mestrado em Dança deverá ser
apresentado um Pré-Projeto (10 a 12 páginas), incluso referencial. Para o Curso de
Doutorado em Dança deverá ser apresentado um Projeto (15 a 20 páginas), incluso
referencial.
§ 4º A Etapa II é composta da avaliação do currículo Lattes. Para ambos os cursos é
obrigatório o currículo Lattes (exceto para pessoas estrangeiras não residentes no
Brasil); Prova Escrita e Prova Oral.
8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA ETAPA I - Da avaliação dos Pré-Projetos e
Projetos
Art. 1º Caberá ao final o Colegiado do PPGDança, em comum acordo com corpo
docente, verificar a disponibilidade de vagas da pessoa docente requisitada para a
orientação e definir a distribuição final das orientações.
§ 1º Os Pré-Projetos e Projetos devem ser elaborados e enviados sem identificação da
pessoa candidata. Haverá, portanto, desclassificação sumária se houver
identificação.
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§ 2º Os Pré-Projetos e Projetos devem ser elaborados contendo os seguintes aspectos:
a) Elementos pré-textuais obrigatórios: capa com dados de identificação da pessoa
candidata, título do projeto, linha de pesquisa pretendida e indicação de 2 (dois)
docentes para orientação, em ordem de prioridade, que pertençam à linha
pretendida.
b) Elementos textuais obrigatórios: apresentação e contextualização do tema a ser
pesquisado e sua articulação com a linha de pesquisa do PPGDança escolhida;
justificativa da relevância da pesquisa para o desenvolvimento da área, situando o
enfoque proposto e apontando possíveis questões relacionadas com a pesquisa;
objetivos; perspectivas para o marco teórico, com apresentação dos principais
conceitos e teorias a serem relacionadas com o objeto de pesquisa; cronograma;
indicação de possíveis abordagens metodológicas para a pesquisa proposta;
c) Elementos pós-textuais obrigatórios: lista das principais referências bibliográficas e
outras fontes utilizadas na construção do Pré-Projeto ou do Projeto.
§ 2º A comissão de seleção avaliará a coerência e coesão da fundamentação teóricometodológica apresentadas no Pré-Projeto (Mestrado) e no Projeto (Doutorado), de
acordo com os seguintes aspectos: Domínio e clareza na apresentação do tema e
objeto de pesquisa; Objetivo geral e específicos definidos e compatíveis com a
pesquisa; Pertinência com a proposta do curso e relevância da proposta para a área de
conhecimento; Coerência e coesão textual e atendimento às regras gramaticais;
Procedimentos metodológicos definidos e exequíveis; Desenvolvimento da proposta e
justificativa do objeto a ser investigado; Articulação do objeto com os referenciais
teóricos e com a linha de pesquisa escolhida e com a Dança; Viabilidade das ações da
pesquisa dentro do período de 24 meses (Mestrado) e 48 meses (Doutorado);
Pertinência da fundamentação teórica em relação ao objeto de estudo; No caso do
Doutorado: adicionalmente é requerida justificativa da singularidade e inovação da
pesquisa.
§ 3º A avaliação atribuirá nota de 0 (zero) a 10, 0 (dez) ao Pré-Projeto (Mestrado) e do
Projeto (Doutorado). Nota mínima para aprovação: 7,0 (sete).

9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA ETAPA II
Art. 1º Da avaliação do Currículo Lattes. Serão consideradas as produções (artísticas,
bibliográficas, técnicas) inseridas no Currículo Lattes, com data a partir de 1º de agosto
de 2017 até 1º de agosto de 2022.
§ 1º O currículo Lattes deve ter data de atualização com data mínima 1º de julho de
2022 e data máxima 1º de agosto de 2022. Caso o currículo Lattes não estiver dentro
do período de atualização a nota não será computada na média final da ETAPA II.
§ 2º Apenas serão aceitos currículos gerados pela Plataforma Lattes do CNPq
(http://lattes.cnpq.br) na sua versão completa (arquivo em formato PDF). Pessoas
candidatas estrangeiras com residência temporária ou permanente no Brasil, que
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tenham Registro Nacional de Estrangeiros-RNE, devem apresentar currículo Lattes.
§ 3º O preenchimento do Currículo Lattes deve estar relacionado aos itens de produção.
As informações contidas no resumo do Currículo Lattes só serão computadas quando
inseridas de acordo como os itens de produção especificadas no mesmo.
§ 4º A avaliação do currículo Lattes será realizada de acordo com os seguintes aspectos:
Curso de Mestrado em Dança: Graduação em Dança; Graduação em outras áreas;
Lato sensu – Especialização em Artes; Lato sensu – Especialização em outras áreas;
Atuação como bolsista de PIBIC, PIBID, PIBIEX, PIBIT e outros programas institucionais;
Formação complementar, cursos de capacitação, workshops, oficinas cursadas; Atuação
na área artística em dança e áreas afins; Atuação formal na área pedagógica em artes;
Atuação não formal na área pedagógica em artes (minicursos, oficinas ministradas);
Experiências no campo artístico e/ou cultural em produção, curadoria, etc.; Experiência
no campo artístico e/ou cultural em gestão; Publicações em Anais, artigos em periódicos,
capítulos de livro, etc. Articulação entre a proposta do pré-projeto e as experiências
acadêmicas, culturais e artísticas da pessoa candidata.
Curso de Doutorado em Dança: Graduação em Dança e áreas afins; Lato sensu –
Especialização; Mestrado em área de Artes; Mestrado em outra área; Formação
complementar em artes; Atuação como bolsista de PIBIC, PIBID, PIBIEX, PIBIT e outros
programas institucionais; Bolsista em pós graduação stricto sensu; Atuação pedagógica
em Ensino Superior; Aprovação em concurso público; Atuação na área pedagógica em
artes (ensino médio e fundamental); Atuação na área pedagógica em artes (informal,
ONGs, minicursos); Experiências no campo artístico e/ou cultural em produção,
curadoria, gestão etc.; Organização de evento nas artes; Apresentação de trabalhos em
eventos, seminários, congressos, conferência, etc. ; Publicações em Anais, artigos em
periódicos, capítulos de livro, etc. ; Publicação de Livro.
§ 5º Para pessoas candidatas estrangeiras não residentes no Brasil será avaliado o
currículo vitae, com dados dos distintos níveis de formação já realizada; Atuação
profissional, artística e/ou pedagógica (em caráter formal e não formal); Atuação
pedagógica em Ensino Superior; Bolsas de estudos recebidas; Escopo da produção
artística, técnica/tecnológica, bibliográfica com participação em eventos e produção
bibliográfica: Experiências no campo artístico e/ou cultural em produção, curadoria,
gestão etc.; Organização de evento nas artes; Apresentação de trabalhos em eventos,
seminários, congressos, conferência, etc. ; Publicações em Anais, artigos em periódicos,
capítulos de livro, etc. ; Publicação de Livro.
§ 6º A avaliação atribuirá nota de valor de 0 (zero) a 10,0 (dez).
Art. 2º Da avaliação da Prova Escrita
A pessoa candidata aprovada na Etapa I realizará a prova escrita, de modo presencial,
no dia no dia 13 de setembro de 2022, das 14h às 18h. Na Escola de Dança/UFBA. A
pessoa candidata terá ampla informação do local da realização ao chegar na
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Escola de Dança/UFBA.
§ 1º A pessoa candidata é responsável pela atenção ao acesso à informação da data e
horário da prova. É responsável também por não o divulgar e não pode alegar o
desconhecimento dessas informações.
§ 2º A pessoa candidata deverá se apresentar para a prova no dia marcado e com 15
minutos de antecedência do horário marcado para início (vide Cronograma item 6).
§ 3º Será permitida a entrada na sala da prova até 30 minutos após o início da mesma.
Salvo motivo de força maior nenhuma pessoa candidata poderá sair da sala da prova
antes de completar 30 minutos do início da mesma.
§ 4º A duração da prova escrita é de 4 (quatro) horas (14h às 18 h). Ainda que a pessoa
candidata possa entrar 30 minutos após o início da prova, o final da prova mantém as 4
horas a partir do início. Não haverá, portanto, tolerância para o horário final da prova.
§ 5º A prova escrita não deve ter identificação da pessoa candidata. Se houver
identificação da pessoa candidata na prova, haverá desclassificação. A pessoa assinará
sua presença em uma lista separada da prova.
§ 6º A prova escrita deve apresentar familiaridade com conceitos e teorias de abordagem
da dança em relação às linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em
Dança/UFBA e conforme referência básica indicada no item bibliografia deste edital
(ANEXO VI). A redação deve se ater a regras da língua, apresentar coesão e coerência
textual, maturidade de reflexão crítica e da construção argumentativa sobre o tema da
prova, explorado em questões específicas.
§ 7º Não será permitida consulta a anotações, livros, dispositivos eletrônicos ou qualquer
outro material de pesquisa ou busca.
Parágrafo único: Haverá possibilidade de fazer rascunho, que deverá ser entregue
junto com a prova passada a limpo, escrita em caneta de cor preta ou azul. Haverá
desclassificação se a letra da redação for ilegível.
§ 8º Na prova escrita serão avaliados os seguintes aspectos:
Maturidade de reflexão crítica, da construção argumentativa sobre o tema da prova,
explorado em cada questão da prova; Coerência e coesão textual; correto uso das
regras linguísticas na redação; Articulação do tema da prova com referências indicadas
na bibliografia básica do edital na construção das respostas das questões.
§ 9º A avaliação atribuirá nota de valor de 0 (zero) a 10,0 (dez), para o Curso de
Mestrado em Dança.
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§ 10º A avaliação atribuirá nota de valor de 0 (zero) a 10,0 (dez) X 2 (dois), para o
Curso de Doutorado em Dança.
Art. 3º Da avaliação da Prova Oral
As pessoas candidatas aprovadas na Etapa I realizarão as provas orais, de modo
presencial. Data e horário a serem publicados no site do PPGDança
www.ppgdanca.dan.ufba.br , entre os dias 12/09 e 13/09.
§ 1º A pessoa candidata é responsável pela atenção ao acesso à informação da data e
horário da prova. É responsável também por não o divulgar e não pode alegar o
desconhecimento dessas informações.
§ 2º A pessoa candidata deverá se apresentar à Banca Examinadora no dia e horário
marcado. Ao entrar na sala, a pessoa candidata deverá permitir gravação.
§ 3º A prova oral com exposição argumentativa terá a duração máxima de 30 (trinta)
minutos, a partir do início da sessão, para pleiteantes ao curso de Mestrado em Dança.
A pessoa candidata terá até 10 minutos para exposição requisitada e até 20 minutos
para arguições.
§ 4º A prova oral com exposição argumentativa terá a duração máxima de 40 (quarenta)
minutos, a partir do início da sessão, para pleiteantes ao curso de Doutorado em Dança.
A pessoa candidata terá até 15 minutos para exposição requisitada e até 25 minutos
para arguições.
§ 5º Os horários de cada pessoa candidata para a prova oral serão divulgados com
antecedência. A pessoa candidata poderá entrar na sala da prova oral até 05 (cinco)
minutos após o horário marcado. Entretanto não haverá prorrogação do horário de fim da
prova.
§ 6º Na Escola de Dança/UFBA. A pessoa candidata terá ampla informação do local
da realização ao chegar na Escola de Dança/UFBA.
§ 7º Na exposição argumentativa serão avaliados os seguintes aspectos:
Justificativa da relevância da pesquisa; Exposição da singularidade e inovação no caso do
Doutorado; Capacidade de reflexão crítica e construção argumentativa acerca da
pesquisa; Capacidade argumentativa de explanação do Pré-Projeto ou Projeto; Domínio e
coerência na apresentação do tema e do objeto de pesquisa; Articulação da proposta de
pesquisa com as referências bibliográficas do pré-projeto e do projeto e com a linha de
pesquisa escolhida; Capacidade de síntese; Capacidade de resposta e interpretação das
questões formuladas pela banca examinadora sobre o Pré-projeto ou Projeto.
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§ 8º Não será permitida consulta ou leitura de material escrito, ou uso de equipamentos
eletrônicos, ou apresentação de material audiovisual.
§ 9º A avaliação atribuirá nota de valor de 0 (zero) a 10,0 (dez).
Parágrafo único: A soma das notas da ETAPA II: Currículo, Prova Escrita e Prova
Oral deve ter como somatória nota mínima 7 (sete). A pessoa candidata que for
aprovada na ETAPA I, mas não for aprovada na soma da ETAPA II será eliminada.

10. PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
Art. 1º A prova de Proficiência em Língua estrangeira: Inglês, Francês ou Espanhol será
realizada no dia 14 de setembro de 2022, na Escola de Dança-UFBA, das 9h às 11h.
Prova de Proficiência em Língua Estrangeira será elaborada e corrigida por docentes do
Núcleo Permanente em Extensão (NUPEL). A pessoa candidata terá ampla
informação do local da realização ao chegar na Escola de Dança/UFBA.
a) A média de aprovação na prova é 5,0 (cinco inteiros).
b) Apenas será permitida consulta em dicionário de língua estrangeira impresso.
c) Esta prova não é eliminatória.
§ 1º As provas serão oferecidas pelo NUPEL em Espanhol, Francês, Inglês ou Italiano. A
pessoa candidata deve escolher uma dessas línguas estrangeiras.
§ 2º Para o Doutorado a prova de língua estrangeira (deve ser distinta da proficiência
apresentada no Mestrado, sendo que deve haver comprovação da prova feita no curso de
Mestrado.
§3º Inscrição diretamente no NUPEL. Detalhes sobre como se inscrever e mais
detalhes sobre esta prova: ANEXO IX.
11. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
Art. 1º A nota final de cada pessoa candidata será resultante da média aritmética simples
das notas obtidas nas duas etapas: Avaliação do Pré-Projeto, Projeto, Currículo, Prova
Escrita e Prova Oral.
§ 1º A classificação das pessoas candidatas aprovadas, para efeito de Processo de
Seleção, far-se-á pela ordem decrescente das notas finais.
§ 2º Serão selecionadas pessoas candidatas que, pela ordem decrescente de
classificação, preencherem o número de vagas oferecidas pelo PPGDança neste Edital.
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§ 3º No resultado final do processo seletivo poderá constar uma lista de pessoas
aprovadas, mas não classificadas em razão da quantidade de vagas. Caso ocorra
desistência ou impedimento de matrícula por falta de documentação (assinaladas no § 6º)
ou outra impossibilidade, ocorrerá a ocupação da vaga ou das vagas por pessoas
candidatas aprovadas, que constem de uma possível referida lista. Este Edital indica que
pessoas classificadas, mas não aprovadas estejam atentas a chamamentos até o período
de matrícula, a ser divulgado.
§ 4º Resultado final do Processo Seletivo: A avaliação atribuirá nota de valor de 0 (zero) a
10,0 (dez). Nota mínima para aprovação: 7,0 (sete).
12. DOS RECURSOS
§ 1º Durante o decorrer do Processo Seletivo caberá a interposição de recursos em cada
etapa avaliativa (ETAPA I e ETAPA II), devendo os mesmos serem apresentados até
24h (vinte e quatro horas) a serem computadas a partir da hora da publicação do
resultado de cada Etapa.
§ 2º Todos os recursos deverão ser apresentados por e-mail à secretaria do
PPGDança.
Para recursos relativos do Curso de Mestrado selecaomestrado23@ufba.br
Para os recursos relativos ao Curso de Doutorado
selecaodoutorado23@ufba.br
§ 3º Apresentado Recurso escrito, com arrazoado sucinto, no prazo estabelecido neste
edital, o mesmo será analisado pela Comissão antes da conclusão da etapa seguinte do
Processo Seletivo.
§ 4º Da resposta da Comissão de Recurso, assinado pela Coordenação do PPGDança,
sobre o recurso apresentado não caberá novo recurso.
§ 5º Não caberá recurso após a HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
FINAL DO PROCESSO SELETIVO.
13. OBJETIVOS E PERFIL PROFISSIONAL A SER FORMADO PELO PPGDANÇA
A pessoa egressa do PPGDança é formada para compreender a Dança como área de
conhecimento específico e atuar profissionalmente, embasada por um escopo teórico de
caráter multi, trans e interdisciplinar. É também formada para uma atuação pública
participativa, referenciada por conteúdos e estratégias de abordagem atualizada e por
argumentação crítica que lhe permita posicionar-se frente às questões em pauta no Brasil
e no mundo.
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14. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA DO PPGDANÇA
Área de Concentração: Dança
Linhas de Pesquisa:
Linha 1 – Dança, Corpo e Cognição
Ementa: A linha propõe compreender a dança como ação cognitiva do corpo em seus
fluxos relacionais, comunicacionais e sistêmicos e também em leituras políticas e
biopolíticas. Abriga pesquisas interessadas em investigar memórias, gestos, imagens,
diferenciados modos de organizar o movimento, estratégias de composição, improvisação
e performance, procedimentos artísticos e pedagógicos.
Docentes permanentes: Adriana Bittencourt Machado, Gilsamara Moura, Lenira Peral
Rengel, Márcia Virgínia Mignac da Silva.
Linha 2 – Processos e Configurações Artísticas em Dança
Ementa: Estudos dedicados à caracterização e análise crítica tanto dos processos
envolvidos na prática compositiva da dança, quanto das suas resultantes configurações
artísticas consideradas em suas articulações contextuais, interfaces tecnológicas,
implicações políticas e estéticas.
Docentes permanentes: Adriana Bittencourt Machado, Carmen Paternostro Schaffner,
Daniela Bemfica Guimarães, Fabiana Britto, Joubert de Albuquerque Arrais, Ludmila
Pimentel, Mirella de Medeiros Misi, Paola Berenstein Jacques.
Docente Colaboradora: Ciane Fernandes.
Linha 3 – Mediações culturais e educacionais em Dança
Estudos que articulam a Dança com outras áreas de conhecimento em uma perspectiva
inter e transdisciplinar. Dedica-se à investigação das concepções, composições e
implicações políticas, culturais e educacionais, em diferentes contextos, que desenvolvem
e mediam processos e modos de organização em Dança.
Docentes permanentes: Lucas Valentim Rocha, Lúcia Matos, Rita Ferreira de Aquino.
Docentes Colaboradoras e Docente Colaborador: Daniela Maria Amoroso, Lara
Rodrigues Machado, Thiago Santos de Assis.

Linha 4 – Dança e Diáspora Africana: expressões poéticas, políticas, educacionais e
epistêmicas
Reúne pesquisas que abordam a produção de dança nos territórios da diáspora. Fomenta
a produção de conhecimento crítico em torno dos fazeres e saberes engendrados pelas
danças negras, concebidas como poéticas políticas que articulam e interseccionam modos
de vida afro-diaspóricos, tradições, estéticas, corporalidades e cosmovisões. Corrobora
com as reflexões críticas em pesquisas que se dedicam: à experimentação dos
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procedimentos de criação em Dança, à elaboração e constituição de treinamentos, à
análise de técnicas corporais e suas especificidades, às estratégias de produção cultural e
artística, às políticas afirmativas e de representação étnico racial no campo das artes, à
geração de epistemologias próprias, aos processos de estruturação e difusão de
pedagogias e metodologias de ensino, aos diálogos e mediações entre tradição e
contemporaneidade, às relações entre memória e ancestralidade, bem como às possíveis
correlações desses temas nos territórios da diáspora negra no Brasil e no exterior.
Docentes Permanentes: Amélia Vitória de Souza Conrado, Fernando Marques Camargo
Ferraz, Maria de Lurdes Barros da Paixão.
Docentes Colaboradoras: Daniela Maria Amoroso, Lara Rodrigues Machado.
15. DISPOSIÇÕES GERAIS FINAIS
a) A inscrição da pessoa candidata implicará conhecimento e aceitação das
disposições, normas e instruções contidas neste EDITAL DE SELEÇÃO PARA
OS NÍVEIS DE MESTRADO E DOUTORADO - EDITAL 01/2023.
b) Caberá ao Colegiado do PPGDança, em comum acordo com corpo docente,
verificar a disponibilidade de vagas da pessoa docente requisitada para a
orientação e definir a distribuição final das orientações.
c) Em nenhuma hipótese serão aceitas inscrições com a documentação
incompleta, as quais serão indeferidas.
d) Será excluída do Processo Seletivo em qualquer de suas etapas a pessoa
candidata que:
I. Fornecer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata e estará
sujeita a sanções, administrativas, civis e penais;
II. Não atender às determinações regulamentadas neste Edital.
e) Não serão respondidos recursos que não forem efetuados dentro do prazo
estipulado por este Edital (vide em 6. CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO).
f) Ao PPGDança reserva-se o direito de não preencher todas as vagas ofertadas.
g) As pessoas aprovadas e não classificadas, em razão da quantidade de vagas,
se houver, devem estar atentas a possível chamamento até o período de
matrícula a ser divulgado.
h) A aprovação no Processo Seletivo não assegura a concessão de qualquer
modalidade de bolsa ou auxílio financeiro por parte do Programa de PósGraduação em Dança.
i) Mesmo não havendo garantia de bolsas de estudos, a pessoa, se aprovada,
para que tenha a possibilidade de recebimento de bolsa, um requisito primordial
é ter o CadÚnico conforme decreto Nº 6.135 de 26 de junho de 2007 ou
Cadastro Geral ativo na Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência
Estudantil- PROAE (para estudantes UFBA). É necessário que a pessoa
candidata que deseja pleitear bolsa de estudos e se enquadre nesse perfil
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socioeconômico providencie a documentação. Vide Resolução 01/2021 do
PPGDança, disponível em:
http://www.ppgdanca.dan.ufba.br/sites/ppgdanca.dan.ufba.br/files/
resolucao_de_bolsas_ppgdanca_0.pdf
j) A pessoa candidata que não se autodeclarar participará das vagas de Ampla
Concorrência. A autodeclaração não é obrigatória, exceto para quem quiser
participar da Política de Cotas (vide letra i desse item 16) e, se porventura
obtiver aprovação, quiser requerer bolsa de estudos atendendo aos critérios
prioritários indicados na Resolução 01/2021 do PPGDança. Todavia, reafirma-se
que não há garantia de obtenção de bolsa de estudos.
k) No ANEXO V encontra-se a possibilidade de disponibilidade de vagas por
docentes do PPGDança.
l) No ANEXO VI encontra-se o Referencial Bibliográfico específico para a Prova
Escrita.
m) Exclusivamente para dúvida ou erro no pagamento da inscrição, poderá haver
contato com a secretaria do PPGDança via e-mail:
selecaomestrado23@ufba.br (para pleiteantes ao Curso de Mestrado em
Dança) ou selecaodoutrado23@ufba.br (para pleiteantes ao Curso de Doutorado
em Dança).
n) Se houver necessidade serão divulgados Resultados e/outros avisos também no
site da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia
http://www.danca.ufba.br/pt em SERVIÇOS – EDITAIS.
o) A data da matrícula será divulgada.
p) Pode haver retificação deste Edital.
q) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção, com aprovação
do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Dança.
Salvador, 6 de junho de 2022

Prof.ª Dr.ª Lenira Peral Rengel
Coordenadora do Programa
de Pós-Graduação em Dança
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FICHA DE CADASTRO DE ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
(Preencher somente com LETRA DE FORMA
Obrigatoriedade de preenchimento e assinatura)
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:

[ ] M
CPF:

[ ] F

Naturalidade:

UF:

Nº do Passaporte:

Nacionalidade:

RNE (Registro Nacional de Estrngeiro):

Documento Militar:

Órgão Emissor:

Tipo:

[ ] Aero [ ] Exer [ ] Mar
Zona:

Órgão Emissor:

Identidade:

Seção:

Tipo Sanguíneo:

RH:

Título de Eleitor:

[ ] Alistamento [ ] Dispensa [ ] Serviço Militar

Portador de Necessidade Especial:

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

Número:

Bairro:

CEP:

e-mail:

Complemento:

Município:

UF:

DDD / Telefone Fixo:

DDD / Celular:

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso de Graduação (Nome):

Nome da Instituição:

Localização da Instituição (Cidade):

Ano de Conclusão:

Ensino Médio

[ ] Escola Pública

............... de .................................................... de 20......

UF:

[ ] Escola Privada

...................................................................................
Assinatura do(a) Aluno(a)
Versão de 06/01/2020
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS –
PARA CURSOS DE MESTRADO EM DANÇA E DOUTORADO EM DANÇA EDITAL DE SELEÇÃO PARA OS NÍVEIS DE MESTRADO E DOUTORADO
EDITAL 01/2023
Obrigatoriedade de preenchimento e assinatura

Eu,
__________________________________________________________________,
RG_________________________
estrangeiras),

CPF

residente

(ou

Passaporte

para

pessoas

candidatas

__________________________________________________,
e

com

domicílio

em

________________________________________________________, declaro para os
devidos fins a autenticidade dos documentos apresentados para inscrição no Processo
Seletivo do EDITAL DE SELEÇÃO PARA OS NÍVEIS DE MESTRADO E
DOUTORADO - EDITAL 01/2023, ao qual me submeto, estando ciente que em caso
de declaração falsa, estou sujeito(a)(e) passível a sanções administrativas, civis e
penais aplicáveis.
Local, __________________________, (data) _____ de _________________ de
_____
________________________________________
Assinatura
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ANEXO III
TERMO DE COMPROMISSO PARA INGRESSO NO PPGDança – PARA CURSOS
DE MESTRADO EM DANÇA E DOUTORADO EM DANÇA - EDITAL DE SELEÇÃO
PARA OS NÍVEIS DE MESTRADO E DOUTORADO
EDITAL 01/2023 –
Obrigatoriedade de preenchimento e assinatura
Eu, ______________________________________________, caso seja aprovada(o)
(e), assumo o compromisso de:
1. Estar de acordo com o processo seletivo do EDITAL DE SELEÇÃO PARA OS
NÍVEIS DE MESTRADO E DOUTORADO - EDITAL 01/2023, ao qual me submeto;
2. Apresentar todos os documentos solicitados para a inscrição;
3. Apresentar todos os documentos solicitados para a matrícula, sob pena de perder o
direito à vaga;
4. Acolher orientação designada pelo Colegiado do PPGDança, de acordo com a
disponibilidade e a compatibilidade de tema e de linha de pesquisa;
5. Dedicar-me ao referido Curso e ao cumprimento das tarefas pertinentes à formação
pós-graduada stricto sensu;
6. Assumo também o compromisso de defender a dissertação de mestrado/tese de
doutorado no prazo determinado pelo Regimento Interno (24 meses para o Mestrado e
48 meses para o Doutorado), sob pena de desligamento do curso; 7. Assumo ainda o
compromisso de participar com assiduidade das atividades acadêmicas do PPGDança
e do grupo de pesquisa coordenado por docente na ação de minha orientação;
8. Declaro ainda estar ciente de que não há garantia de recebimento de bolsa de
estudos
Local, __________________________, (data) _____ de _________________ de
_____
________________________________________
Assinatura
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ANEXO IV
AUTODECLARAÇÃO
PARA CURSOS DE MESTRADO EM DANÇA E DOUTORADO EM DANÇA EDITAL DE SELEÇÃO PARA OS NÍVEIS DE MESTRADO E DOUTORADO
EDITAL 01/2023

Opção para Vagas Reservadas e Supranumerárias
A pessoa candidata que não se autodeclarar participará das vagas de Ampla
Concorrência. A autodeclaração não é obrigatória, exceto para quem
quiser participar da Política de Cotas e, se porventura obtiver aprovação,
quiser requerer bolsa de estudos atendendo aos critérios prioritários
indicados na Resolução 01/2021 do PPGDança. Todavia, reafirma-se que
não há garantia de obtenção de bolsa de estudos.
Eu,__________________________________________,
CPF
nº
_________________, pessoa portadora do documento de identidade nº
__________________________, faço opção por concorrer às vagas:
( ) Reservadas para pessoas negras – pretas e pardas;
( ) Supranumerárias – Quilombola(s)
( ) Supranumerárias – Indígena(s)
( ) Supranumerárias – Pessoa(s) com deficiência
( ) Supranumerárias–Pessoa(s) Trans (Transexuais, Transgêneros e Travestis)
Local, __________________________, (data) _____ de _________________ de
_____

________________________________________
Assinatura
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ANEXO V
Disponibilidade de vagas por docente

PARA CURSOS DE MESTRADO EM DANÇA E DOUTORADO EM DANÇA EDITAL DE SELEÇÃO PARA OS NÍVEIS DE MESTRADO E DOUTORADO
EDITAL 01/2023
Esta é apenas uma indicação de disponibilidade de orientação acadêmica por cada docente do
PPGDança. O somatório dessas vagas não corresponde ao total de vagas efetivas da seleção de
Mestrado e Doutorado. Essas vagas não precisam necessariamente ser preenchidas.

Docente

Linha de Pesquisa

Vaga
Mestrado

Vaga
Doutorado

Adriana Bittencourt Machado

Processos e Configurações Artísticas em Dança

2

2

Amelia Vitoria de Souza Conrado

Dança e Diáspora Africana: expressões poéticas,
políticas, educacionais e epistêmicas

1

2

Carmen Paternostro Schaffner

Processos e Configurações Artísticas em Dança

1

1

Ciane Fernandes

Processos e Configurações Artísticas em Dança

0

1

Processos e Configurações Artísticas em Dança

1

1

Daniela Maria Amoroso

Mediações culturais e educacionais em Dança e
Dança e Diáspora Africana: expressões poéticas,
políticas, educacionais e epistêmicas

1

1

Fabiana Dultra Britto

Processos e Configurações Artísticas em Dança

2

2

Fernando Marques Camargo Ferraz

Dança e Diáspora Africana: expressões poéticas,
políticas, educacionais e epistêmicas

1

2

Joubert de Albuquerque Arrais

Processos e Configurações Artísticas em Dança

2

1

Lenira Peral Rengel

Dança, Corpo e Cognição

3

4

Lucas Valentim Rocha

Mediações culturais e educacionais em Dança

2

1

Lucia Helena Alfredi de Matos

Mediações culturais e educacionais em Dança

1

1

Ludmila Cecilina Martinez Pimentel

Processos e Configurações Artísticas em Dança

2

0

Marcia Virginia Mignac da Silva

Dança, Corpo e Cognição

1

2

Maria de Lurdes Barros da Paixão

Dança e Diáspora Africana: expressões poéticas,
políticas, educacionais e epistêmicas

2

2

Rita Ferreira de Aquino

Mediações culturais e educacionais em Dança

2

2

Thiago Santos de Assis

Mediações culturais e educacionais em Dança

2

2

Daniela Bemfica Guimaraes
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ANEXO VI
BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA específica para a Prova Escrita do Programa de
Pós-Graduação em Dança/UFBA.
PARA CURSOS DE MESTRADO EM DANÇA E DOUTORADO EM DANÇA EDITAL DE SELEÇÃO PARA OS NÍVEIS DE MESTRADO E DOUTORADO
EDITAL 01/2023
Para a linha 1- Dança, Corpo e Cognição
1- BITTENCOURT, Adriana. Imagens como acontecimentos: dispositivos do corpo,
dispositivos da dança. Salvador: EDUFBA, 2012.
2- NICOLELIS, Miguel. O verdadeiro criador de tudo. Como o cérebro humano
esculpiu o universo como nós o conhecemos. São Paulo: Planeta, 2020.
3- PELBART, Peter Pál. Ensaios do assombro. São Paulo: n-1 edições, 2019.
Para a linha 2- Processos e Configurações Artísticas em Dança
1- FERNANDES, Ciane. Dança Cristal: da Arte do Movimento à Abordagem
Somático-Performativa. Salvador: EDUFBA, 2018.
2- SANTANA, Ivani. Dança na cultura digital. Salvador: EDUFBA, 2006.
3- SIBILIA, Paula. O Homem Pós-Orgânico: corpo, subjetividades e tecnologias
digitais. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 2015.
Para a linha 3 - Mediações culturais e educacionais em Dança
1-HOOKS, bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade.
Trad. Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2013.
2-KASTRUP, Virgínia; PASSOS, Eduardo; TEDESCO, Sílvia. Políticas da cognição.
Nau Editora, 2010.
3-MATOS, Lúcia. Dança e diferença: cartografia de múltiplos corpos. Salvador:
EDUFBA, 2014.
Para a linha 4 - Dança e Diáspora Africana: expressões poéticas, políticas,
educacionais e epistêmicas
1-BERNARDINO-TORRES, MALDONADO-TORRES e GROSFOGUEL (org.).
Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico. Belo Horizonte: Ed. Autêntica, 2018.
2-MARTINS, Leda Maria. Performances do tempo espiralar: poéticas do corpo-tela.
Rio de Janeiro: Cobogó, 2021.
3-TAVARES, Júlio Cesar. Gramáticas das corporeidades afrodiaspóricas:
perspectivas etnográficas. Curitiba: Appris, 2020.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Portaria 003/2020

A Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) da Universidade Federal da Bahia, no uso
de suas atribuições legais, com base na Portaria 203/2020 do Gabinete do Reitor, que delega
competência ao Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação para definir procedimentos e orientar
as Coordenações dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, no cumprimento dos
dispositivos da Lei nº 12.799/2013.
RESOLVE:
Art. 1º - Isentar do pagamento da taxa de inscrição os candidatos ao processo seletivo para
ingresso em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, que comprove vulnerabilidade
socioeconômica, a saber:
I - Renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio.
II - Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral
em escola da rede privada.
Parágrafo único – A condição mencionada no inciso I deverá ser comprovada através da
apresentação de documentação comprobatória de inscrição do/a candidato/a no CadÚnico
conforme decreto Nº 6.135 de 26 de junho de 2007 ou Cadastro Geral ativo na Pró-Reitoria de
Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE). A condição mencionada no inciso II
deverá ser comprovada através da apresentação do histórico escolar ou documento correlato,
respeitando a legislação vigente.
Art. 2º - A isenção parcial da taxa de inscrição, ficará a critério dos colegiados dos programas
de pós-graduação Stricto Sensu.
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Salvador, 16 de novembro de 2020

Sérgio Luís Costa Ferreira
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
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ANEXO IX
Informações para a Prova de Proficiência em Língua Estrangeira
PARA CURSOS DE MESTRADO EM DANÇA E DOUTORADO EM DANÇA EDITAL DE SELEÇÃO PARA OS NÍVEIS DE MESTRADO E DOUTORADO
EDITAL 01/2023

Passo a passo para inscrição e pagamento – acessar:
www.nupel.ufba.br

Seguir passos do Cronograma:
Enviar a ficha de inscrição e o
comprovante de pagamento para o email do NUPEL
(proficiencianupel@gmail.com)
www.nupel.ufba.br
Taxa de inscrição
Pedido de isenção
Divulgação dos pedidos de isenção
Vencimento da GRU
Prova(s) solicitada(s)
Data da prova
Horário e local da prova
Período para correção
Resultado preliminar (enviaremos por email)
*deverá ser divulgado pelo PROGRAMA
Interposição de recursos
Avaliação dos recursos
Divulgação do Resultado Final
(enviado por e-mail para PPGDança)

De 29/08 a 02.09.2022
(enviar inscrição com comprovante de pagamento até às 17 hora
dia 02/09/2022)

R$80,00 (oitenta reais)
29 e 30/08/2022 (até às 17 horas do dia 30.08.22)
31/08/2022
02/09/2022
Inglês, Francês, Italiano e Espanhol
14/09/2022, (com duas horas de duração)
Informado posteriormente pelo Programa
16.09 a 26/09/2022
27/09/2022
28 e 29/09/2022
(por e-mail: proficiencianupel@gmail.com)
03/10/2022
04/10/2022

