
 

_______________________________________________________________________________________ 

Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos – IHAC 
PAF V – Rua Barão de Jeremoabo, s/n – Campus Universitário de Ondina 

CEP 40170-115, Salvador – Ba | Telefone: 71 3283 6788 | e-mail: ihac@ufba.br 

 
 

EDITAL PARA PRÉ-INSCRIÇÃO EM ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO 

VINCULADAS AO BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES 

2018  

 

O Colegiado do Bacharelado Interdisciplinar (BI) em Humanidades do Instituto de Humanidades, Artes e 

Ciências Professor Milton Santos (IHAC) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) torna pública a seleção de 

estudantes para as Áreas de Concentração vinculadas ao BI em Humanidades, consoante às especificações e 

condições deste EDITAL, complementado pela Resolução 01/2011 do CAE e Anexos. 

 

CRITÉRIOS PARA A PRÉ-INSCRIÇÃO 

Conforme regulamenta a Resolução 01/2011 do Conselho Acadêmico de Ensino (CAE), Art. 1º., parágrafo 3º, o 

ingresso em uma Área de Concentração só poderá ocorrer após a integralização dos componentes obrigatórios 

do BI. Assim, para pleitear vaga em uma área de concentração, a/o estudante do BI em Humanidades deverá ter 

cursado, com aprovação, os componentes: 

 

HACA01 - Estudos sobre a Contemporaneidade I 

HACA03 - Estudos das Humanidades 

HACA34 - Estudos sobre a Contemporaneidade II 

LETE43 - Língua Portuguesa, Poder e Diversidade 

LETE45 - Leitura e Produção de Textos em Língua Portuguesa  

As/Os estudantes poderão realizar a pré-inscrição mesmo que estejam cursando componentes obrigatórios no 

semestre 2018.1. Seu ingresso na AC, contudo, estará condicionado à aprovação nesse(s) componente(s). 

 

PROCEDIMENTO DE PRÉ-INSCRIÇÃO 

- A pré-inscrição será realizada exclusivamente via formulário on-line. 

 

- As/Os estudantes poderão realizar pré-inscrição em até duas opções de AC oferecidas pelo BI em Humanidades, 

indicando a ordem de preferência.  

 

- Caso seja enviado mais de um formulário pela/o mesma/o estudante, apenas o último será considerado. 
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NÚMERO DE VAGAS 

O número de vagas disponibilizadas em 2018.2 pelas Áreas de Concentração do BI em Humanidades segue 

apresentado abaixo: 

 

Área de Concentração Código da Área Número de Vagas 

Estudos das Cidades 143 20 

Artes e Tecnologias Contemporâneas 144 05 

Políticas e Gestão da Cultura 145 13 

Relações Internacionais 146 25 

Estudos da Subjetividade 147 14 

Escritas Criativas 148 10 

Estudos Jurídicos 149 80 

 

Caso haja um número de candidatas/os maior do que o de vagas, os critérios utilizados para a seleção serão, 

nessa ordem: 

- o maior Coeficiente de Rendimento (CR) entre as/os candidatas/os; 

- a/o candidata/o com maior número de semestres cursados no BI. 

 

 

CRONOGRAMA GERAL 

O processo de seleção obedecerá ao seguinte cronograma:  

Período de pré-inscrições 11 de julho a 20 de julho 

Análise dos históricos 21 de julho a 5 de agosto 

Divulgação do resultado 6 de agosto 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

- Os formulários serão analisados, inicialmente, levando em consideração a primeira opção assinalada pela/o 

estudante. Se, ao final dessa análise, ainda restarem vagas nas áreas de concentração, uma nova rodada de 

avaliação será feita, voltada à segunda opção assinalada. 
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- Um novo código de curso será atribuído à matriz curricular das/dos estudantes selecionadas/os, obedecendo 

às especificações da grade da Área de Concentração. Exemplo: caso um/a estudante do período noturno da 

Grande Área (curso 387140) ingresse na área de Estudos Jurídicos, seu novo código de curso será 387149. Essa 

mudança indica a matriz curricular pela qual o seu histórico passará a ser analisado para fins de integralização do 

currículo. 

- Caso a/o estudante ingresse em uma Área de Concentração e opte, posteriormente, por retornar à Grande Área, 

deverá solicitá-lo formalmente ao Colegiado do BI em Humanidades, no prazo máximo de até um terço 

transcorrido do último semestre para conclusão do curso. 

- As/Os alunas/os que não participarem da seleção para as áreas de concentração permanecerão, 

automaticamente, na Grande Área. 

- A efetiva matrícula das/dos estudantes selecionadas/os para as áreas de concentração será feita de modo 

presencial, anterior à matrícula web, em período específico a ser divulgado pela Coordenação Acadêmica do 

IHAC.  

 

 

Salvador, 11 de julho de 2018 

 

 

Coordenação do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades 

Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Prof. Milton Santos 

Universidade Federal da Bahia   

 

 
 
 
 
 
 

 


