
Ministério da Educação

Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica 

 Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação

Re ficação do Edital  Nº. 163, de 09 de setembro de 2022

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IF Baiano,

Ins tuição criada pela Lei n°. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União no dia

subsequente, no uso de suas atribuições legais, torna pública a re ficação da seleção de discentes para provimento de

vagas no curso de Pós-Graduação Lato Sensu Internacional em Conservação de Recursos Gené cos Animais e seus

Sistemas de Produção (CRGA&SP), oferecido no Campus Valença em parceria com a Rede de Recursos Gené cos

Animais do Nordeste do Brasil (REDE RGA - NE) e com ingresso em 2023.

1. RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA

Onde se lê:

CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO DATA

Publicação do Edital 09/09/2022

Período para impugnação do Edital 12 e 13/09/2022

Período de Inscrições do processo sele vo 16/09/2022 a

24/10/2022

Divulgação das Inscrições deferidas 11/11/2022

Interposição de recursos das inscrições 14/11/2022

Resultado da interposição de recursos e Homologação das Inscrições 23/11/2022

Resultado das Primeira e Segunda Etapa 05/12/2022



Interposição de recurso da Primeira e/ou Segunda Etapa 06/12/2022

Resultado da interposição de recursos 08/12/2022

Divulgação do resultado preliminar 14/12/2022

Avaliação da veracidade da (s) pessoa (s) autodeclarada (s) preta (s), parda (s),

indígena (s) e com deficiência
16 a 19/12/2022

Interposição de recursos contra o resultado pós aferição da veracidade de

autodeclaração prestada por candidatos pretos, pardos, indígena e com

deficiência

20/12/2022

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra o resultado pós

aferição da veracidade de autodeclaração por candidatos (as) pretos (as),

pardos (as), indígenas e com deficiências

26/12/2022

Divulgação do Resultado Final 28/12/2022

Matrículas (1ª Chamada) 16 a 19/01/2023

Previsão de Início das Aulas 06/02/2023



Leia-se:

CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO DATA

Publicação do Edital 09/09/2022

Período para impugnação do Edital 12 e 13/09/2022

Período de inscrições do processo sele vo 16/09/2022 a

24/10/2022

Divulgação das Inscrições deferidas 11/11/2022

Interposição de recursos das inscrições 14/11/2022

Resultado da interposição de recursos e Homologação das Inscrições 23/11/2022

Período de novas inscrições do processo sele vo e regularização de

inscrições com pendências
24 a 28/11/2022

Divulgação das novas inscrições deferidas 05/12/2022

Interposição de recursos das novas inscrições 06/12/2022

Resultado da interposição de recursos e homologação das novas inscrições 15/12/2022

Resultado das Primeira e Segunda Etapa 20/12/2022

Interposição de recurso da Primeira e/ou Segunda Etapa 21/12/2022

Resultado da interposição de recursos 22/12/2022

Divulgação do resultado preliminar 22/12/2022

Avaliação da veracidade da (s) pessoa (s) autodeclarada (s) preta (s), parda

(s), indígena (s) e com deficiência
01 a 06/02/2023

Interposição de recursos contra o resultado pós aferição da veracidade de

autodeclaração prestada por candidatos pretos, pardos, indígena e com

deficiência

10/02/2023

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra o resultado pós

aferição da veracidade de autodeclaração por candidatos (as) pretos (as),

pardos (as), indígenas e com deficiências

14/02/2023
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