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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 3, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 RETIFICA O EDITAL Nº 
01/2023 

 
 

A Coordenação do Programa de Pós Graduação em Currículo, Linguagens e Inovações Pedagógica – 
Mestrado Profissional em Educação, retifica o Edital Nº 01/2023 de 30/01/2023 do processo seletivo 
para o preenchimento das vagas no curso de Mestrado Profissional em Educação, conforme abaixo 
discriminado: 

 
 

- Anexo B: 

 

Onde se lê: 
 

ANEXO B 
 

Orientações para elaboração da Carta de Intenções 
 

Apesar de possuir esse título a Carta de Intenções do processo seltivo do PPGCLIP-MPED não se refere ao gênero epistolar. 
Na seleção do PPG este documento consiste em um texto organizado em três seções que tem a finalidade de explicitar, 
para uma banca de avaliação, uma proposta de pesquisa vinculada a uma intervenção, voltada ao contexto profissional 
do/a candidato/a, a ser desenvolvida durante o curso de Mestrado Profissional em Educação, cuja concepção e 
proposições estratégicas denotem inovações pedagógicas que contribuam para efetivas transformações na instituição 
educacional à qual está vinculado/a. A Carta de Intenções deve conter o mínimo de 5 (cinco) e o máximo de 7 (sete) 
páginas, incluindo o cabeçalho e as referências bibliográficas; deve ser escrita no padrão ABNT (fonte Times New 
Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 e margens superior e esquerda de 3 cm e inferior e direita de 2 cm). 

 

A estrutura da Carta de Intenções deve contemplar os seguintes itens: 
 

Cabeçalho de acordo com o modelo abaixo: 
Universidade Federal da Bahia Faculdade de 
Educação 
Programa de Pós-Graduação em Currículo, Linguagens e Inovações Pedagógicas Mestrado 
Profissional em Educação 
Número de inscrição do/a Candidato/a 

 

ATENÇÃO: O arquivo não deve possuir qualquer marca de identificação, 
inclusive, as de natureza oculta relativas ao programa de edição de texto utilizado. 

 

1. Intenção Temática: Apresenta o tema da pesquisa vinculada à intervenção. Envolve as razões que levaram 
à escolha temática, estabelece relações com a experiência/atuação profissional e contextualiza e 
explicita situação-problema. 

2. Intenção Metodológica: Apresenta o percurso metodológico que pretende realizar para investigar o 
problema vinculado à temática, indicando a perspectiva teórica em que pretende se apoiar para definir a 
metodologia de pesquisa, bem como os passos para desenvolvimento do estudo e estruturação da 
proposta interventiva final. 



3. Intenção Interventiva: Explicita possíveis propostas de como intervir no espaço educativo em que atua, em 
relação ao tema/situação-problema que se propõe investigar. 

4. Referências: Apresentar apenas autores citados na Carta de Intenções. 
 
 
 
 

Leia-se: 
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O edital completo, com seus anexos e retificações, está à disposição dos candidatos na Internet, 
no endereço http://www.ppgclip.faced.ufba.br. 

 
 
 

Salvador, 14 de fevereiro de 2023 
PPGCLIP-MPED 

http://www.ppgclip.faced.ufba.br/

