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EDITAL COAE 01/2020 

PROJETO VEZ E VOZ – I WEB JORNAL COAE  

 

A COORDENAÇÃO DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA 

ESTUDANTIL - COAE, da Universidade Federal da Bahia – UFBA, no uso de 

suas atribuições legais, torna público a Chamada para publicação no I Web 

Jornal COAE. 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O Projeto VEZ e VOZ surgiu como alternativa permanência simbólica no 

Instituto Multidisciplinar em Saúde – Campus Anísio Teixeira (IMS-CAT) 

através da criação do Web Jornal COAE. Este projeto tem por objetivos 

estimular a participação efetiva e a produção de conhecimento dos estudantes 

assistidos pela Coordenação de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil, 

conhecer melhor a diversidade e valorizar o pluralismo de ideias, vivências, 

culturas e identidades étnico-raciais. 

A partir da perspectiva de construção de uma universidade plural, diversa, 

democrática, com excelência e de políticas de conhecimento socialmente 

referenciadas elaborou-se o tema norteador de sua 1ª edição: Os desafios da 

Permanência no Ensino Superior em Tempos de Pandemia e Ensino 

Remoto. 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

A pandemia de Covid-19 causou inúmeros impactos em toda a população 

mundial. O campo educacional foi duramente atingido e as desigualdades 

sociais já existentes foram acentuadas com o isolamento social. 

A Universidade Federal da Bahia através da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas 

e Assistência Estudantil - PROAE buscou minimizar os impactos decorrentes 

dessa situação com a ampliação das condições de permanência dos 
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estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica através da 

concessão de auxílios financeiros para apoio ao acesso à internet, de ajuda de 

custo para compra ou adaptação de equipamentos durante o Semestre 

Suplementar e de seleção de monitores para o Programa de Tutoria Inclusiva, 

entre outros. 

Estas ações foram pertinentes e relevantes ao momento ora vivenciado, mas a 

universidade compreende que a permanência estudantil também é 

condicionada por inúmeras variáveis sociais. Com isso, a 1ª edição do Web 

Jornal COAE publicará textos dos discentes cadastrados na COAE com 

relatos de como a permanência estudantil na universidade foi afetada no 

período da pandemia.  

Os textos poderão abordar questões como:  

 Qual o impacto do retorno aos seus domicílios? (No caso dos estudantes 

residentes em comunidades indígenas, quilombolas, de zona rural ou de 

outras cidades); 

 Como os auxílios ou bolsas contribuem para a permanência? 

 Como foi afetada a saúde física e mental nesse período de isolamento 

social?  

 Os discentes possuem internet, equipamentos eletrônicos ou até mesmo 

espaço adequado para realizar sua rotina de estudos? 

 Há dificuldade de aprendizagem devido aos conteúdos ministrados de 

forma remota? 

 Há carga excessiva de trabalhos acadêmicos?  

 Há dificuldade de acesso aos materiais didáticos e meios de estudo? 

 Como estão conciliando a carga excessiva de trabalho doméstico? 

(Incluindo cuidados com a casa, filhos, pessoas idosas, ou outras 

pessoas que residam no domicílio). 

Também poderão ser abordadas outros aspectos considerados pertinentes 

pelos estudantes.  
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Os textos devem estar diretamente relacionados ao tema: “Os desafios da 

Permanência no Ensino Superior em Tempos de Pandemia e Ensino 

Remoto” abordando a perspectiva do discente sobre a questão.  

 

3. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA SUBMISSÃO DOS TEXTOS 

3.1. Quanto a formatação o texto deve:  

a) Ser digitado em arquivo Word, página formato A4, fonte Arial, tamanho 

12, com espaçamento 1,5 entrelinhas, alinhamento justificado, margens 

esquerda e superior 3 cm, direita e inferior 2 cm e com as devidas 

correções ortográficas. Se necessário a equipe da COAE poderá sugerir 

correções que se façam necessárias antes da publicação, neste caso, o 

contato e suporte ao discente será realizado por e-mail.  

b) Ter o tamanho máximo de 2 laudas. 

c) Caso considere pertinente, poderão ser enviadas imagens ou fotos para 

publicação junto ao texto. 

 

4. CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS  

4.1 Ser cadastrado (a) na COAE; 

4.2 Estar regularmente matriculado (a) na UFBA; 

4.3 Preencher devidamente o formulário de inscrição e informar se deseja 

ou não ser identificado (a) nominalmente na publicação dos textos. Os 

estudantes que não desejarem ser identificados nominalmente terão os 

textos publicados apenas com a informação do curso de graduação.  

4.4 Estar ciente e de acordo que os textos serão publicados na página da 

COAE e/ou em outros canais de comunicação da UFBA, como: site do 

IMS-CAT, da PROAE, lista de e-mails do IMS-CAT, entre outros 

similares. 

 

5. INSCRIÇÕES 

5.1. A inscrição deverá ser realizada no período 28/10/2020 a 13/11/2020 e 

consiste no preenchimento e envio do formulário constante no anexo I e 
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envio do texto do discente dentro dos critérios estabelecidos no item 3 para 

o e-mail: jornalcoae@gmail.com  

5.2. Não serão aceitas inscrições enviadas para outros e-mails diferentes do 

constante do item 4.1 deste edital, também não serão aceitas inscrições 

presenciais. Cada discente só poderá enviar uma inscrição contendo um 

texto. Caso haja mais de uma inscrição por discente, será considerada 

apenas a última. Textos sem preenchimento do formulário constante no 

anexo I não serão avaliados. 

 

6. QUANTITATIVO DE TEXTOS SELECIONADOS E CRITÉRIOS DE 

SELEÇÃO 

6.1. Serão selecionados 10 textos dos discentes para publicação na 1ª 

edição do Web Jornal COAE. 

6.2. Terão prioridade de publicação os estudantes: com deficiência, 

indígenas, quilombolas, pretos, pardos, trans (transexuais, transgêneros e 

travestis) e refugiados, desde que informado no formulário do anexo I. 

6.3. Não serão avaliados/selecionados textos que descumpram os itens 3, 4 

e 5 deste edital. 

 

7. CRONOGRAMA 

Atividade Período 

Publicação do edital 20/10/2020 

Inscrição por e-mail  28/10/2020 a 15/11/2020 

Avaliação dos textos e sugestão de correções 
ortográficas 

16/11/2020 a 04/12/2020 

Publicação dos textos selecionados Até 11/12/2020 

Envio dos certificados por e-mail A partir de 12/12/2020 

 

8. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO 

8.1. De modo a incentivar a participação e valorizar o tempo dedicado à 

produção textual, todos os discentes que enviarem os textos dentro dos 
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critérios estabelecidos neste edital receberão certificado de participação, 

com a carga horária de 04 horas. Os certificados serão enviados por e-mail 

após o prazo final do projeto.  

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. Todas as informações e dúvidas relativas a este Edital deverão ser 

enviadas exclusivamente para o e-mail: jornalcoae@gmail.com. As 

mensagens deverão conter no campo “Assunto” o título “PROJETO VEZ E 

VOZ. Edital COAE nº 01/2020”. 

9.2. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação 

de Políticas de Assistência Estudantil - COAE.  

9.3 A presente chamada entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Vitória da Conquista, 20 de Outubro de 2020 

Coordenação de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil 

Pró-Reitora de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil/UFBA 
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