
 
 
1a RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE MESTRADO 2018.1 

 
A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MICROBIOLOGIA 
torna pública a 1a retificação do Edital do Processo Seletivo de Mestrado 2018.1.  
 
No item 2.1, ONDE SE LÊ: 
 
2.1. A informação do número de vagas depende da aprovação do Conselho Acadêmico de 
Ensino da UFBA e será adicionada por meio de retificação deste Edital. A distribuição das 
vagas obedecerá à ordem de classificação dos candidatos aprovados no processo seletivo. 
 
LEIA-SE: 
 
2.1. Serão oferecidas 14 (quatorze) vagas para brasileiros e 02 (duas) vagas para estrangeiros. 
A distribuição das vagas obedecerá a ordem de classificação dos candidatos aprovados no 
processo seletivo.  
  
Eventual vaga não ocupada por estrangeiro poderá ser preenchida por brasileiro, ou vice-
versa, aprovados oficialmente no processo seletivo, em mesmo nível. 
  
No item 3.4, ONDE SE LÊ: 
 
3.4. Candidatos estrangeiros deverão enviar para o E-mail pgmicro@ufba.br cópias 
digitalizadas em PDF dos documentos listados abaixo. Após o envio por E-mail dos 
documentos, a PGMicro emitirá por E-mail um aviso de recebimento. 
I- Passaporte;  
II- diploma de graduação em curso superior;  
III- certificado de proficiência em língua portuguesa (CELPE-Bras); 
IV- Curriculum Vitae;  
V- ficha de inscrição (ANEXO 1) preenchida e assinada;  
VI- barema preenchido;  
VII- comprovação curricular numerada de acordo com a sequência de itens do Barema;  
VIII- anteprojeto de dissertação de Mestrado no modelo disponibilizado (ANEXO 2). 
 
LEIA-SE: 
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3.4. Candidatos estrangeiros deverão enviar para o E-mail pgmicro@ufba.br cópias 
digitalizadas em PDF dos documentos listados abaixo. Após o envio por E-mail dos 
documentos, a PGMicro emitirá por E-mail um aviso de recebimento. 
I- Passaporte;  
II- diploma de graduação em curso superior;  
III- Curriculum Vitae;  
IV- ficha de inscrição (ANEXO 1) preenchida e assinada;  
V- barema preenchido;  
VI- comprovação curricular numerada de acordo com a sequência de itens do Barema;  
VII- anteprojeto de dissertação de Mestrado no modelo disponibilizado (ANEXO 2). 
 
Caso o candidato seja aprovado no processo seletivo, o certificado de proficiência em língua 
portuguesa (CELPE-Bras) deverá ser apresentado à Pós-graduação em Microbiologia até 12 
meses após a matrícula. 
 
No item 6.4, ONDE SE LÊ: 
 
6.4.  Defesa oral do anteprojeto de Mestrado e entrevista 
a) Etapa com peso três (03), de caráter eliminatório e classificatório. A Defesa oral do 
anteprojeto será seguida por entrevista e arguição pela Banca Examinadora, englobando um 
total de 30 (trinta) minutos para cada candidato, sendo 10 (dez) minutos de apresentação oral 
e 20 (vinte) minutos no máximo de entrevista. Será vedada a presença dos demais candidatos 
durante a Defesa oral do anteprojeto de Mestrado e entrevista.  
 
LEIA-SE: 
 
6.4.  Defesa oral do anteprojeto de Mestrado  
a) Etapa com peso três (03), de caráter eliminatório e classificatório. A Defesa oral do 
anteprojeto englobará um total de 30 (trinta) minutos para cada candidato, sendo 10 (dez) 
minutos de apresentação oral e 20 (vinte) minutos no máximo de arguição. Será vedada a 
presença dos demais candidatos durante a Defesa oral do anteprojeto de Mestrado. 
 
No item 8.3, ONDE SE LÊ: 
 
8.3. Como critério de desempate, serão consideradas as avaliações na seguinte ordem: Prova 
Escrita de Conhecimentos, Análise de Curriculum, Defesa oral do anteprojeto de Mestrado e 
Entrevista. 
 
LEIA-SE: 
 
8.3. Como critério de desempate, serão consideradas as avaliações na seguinte ordem: Prova 
Escrita de Conhecimentos, Análise de Curriculum, Defesa oral do anteprojeto de Mestrado. 
 
No item 10, ONDE SE LÊ:  



 
 
LEIA-SE:  

Etapa Data Horário Observações 
Período de inscrições 07.11 a 06.12.2017 08:00 às 18:00 h NUPG, Ibio 

Homologação das inscrições 12.12.2017 -  Anfiteatro externo 
do Ibio 

Divulgação da homologação das inscrições 12.12.2017 Até 18:00 h Site e mural do Ibio 
Divulgação dos membros da Banca 
Examinadora 13.12.2017 Até 18:00 h Site e mural do Ibio 

Prazo para solicitação de impugnação de 
membro da Banca Examinadora e para 
solicitação de recursos da homologação das 
inscrições 

14.12.2017 Até 18:00 h NUPG, Ibio 

Divulgação da homologação das inscrições 
após recursos 15.12.2017 Até 18:00 h Site e mural do Ibio 

Prova escrita de conhecimentos 09.01.2018 9:00 às 13:00 h Anfiteatro externo 
do Ibio 

Divulgação do resultado da Prova escrita de 
conhecimentos 11.01.2018 Até 18:00 h Site e mural do Ibio 

Prazo para solicitação de recurso ao resultado 
da Prova escrita de conhecimentos 12.01.2018 Até 18:00 h NUPG, Ibio 

Comunicação dos resultados do julgamento 
dos recursos aos requerentes 15.01.2018 Até 18:00 h NUPG, Ibio 

Divulgação da relação dos candidatos/as 
selecionados para Prova de inglês 15.01.2018 Até 20:00 h Site e mural do Ibio 

Prova de inglês 16.01.2018 10:00 às 12:00 h Anfiteatro externo 
do Ibio 

Resultado da Prova de Inglês 17.01.2018 Até 18:00 h Site e mural do Ibio 
Prazo para solicitação de recurso ao resultado 
da Prova de Inglês 18.01.2018 Até 18:00 h NUPG, Ibio 

Comunicação dos resultados do julgamento 
dos recursos aos requerentes 19.01.2018 Até 18:00 h NUPG, Ibio 

Divulgação da relação dos candidatos/as 
selecionados para a  Defesa de Anteprojeto e 
Entrevista 

19.01.2018 até 20:00 h Site e mural do Ibio 

Análise de anteprojetos de dissertação e de 
currículos pela Banca examinadora 22.01.2018 -  Anfiteatro externo 

do Ibio 

Defesa de Anteprojeto e Entrevista 23 e 24.01.2018 A partir de 09:00 h Anfiteatro externo 
do Ibio 

Divulgação do Resultado da Seleção 25.01.2018 Até 18:00 h Site e mural do Ibio 
Período para solicitação de recurso ao 
Resultado da Seleção 26.01.2018 Até 18:00 h NUPG, Ibio 

Homologação do Resultado da Seleção pelo 
Colegiado do PGMicro 29.01.2018 -  Ibio, Sala da 

Congregação 
Resultado final da seleção 30.01.2018 Até 18:00 h Site e mural do Ibio 



 
 
Salvador, 24 de novembro de 2017. 
 
Profa. Dra. Paula Carvalhal Lage von Buettner Ristow  
Coordenadora da Pós-graduação em Microbiologia 
Universidade Federal da Bahia 
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