
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 de  n° 159, de 30 de agosto de 2022

A Pró-Reitora de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do Ins tuto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano

no uso de suas atribuições torna pública a re ficação do Edital n° 159, de 30 de agosto de 2022 , referente ao

Processo Sele vo para provimento de vagas no curso de pós-graduação Lato Sensu em Meio Ambiente e

Agroecologia, oferecido no Campus Valença e com ingresso em 2023.

1. Re ficar o CRONOGRAMA (Anexo I):

ONDE SE LÊ:

DESCRIÇÃO DATA

Publicação do Edital 05/09/2022

Período para impugnação do Edital 06 a 08/09/2022

Período de Inscrições do processo sele vo 12/09/2022 a

11/10/2022

Divulgação das Inscrições deferidas 14/10/2022

Interposição de recursos das inscrições 18/10/2022

Resultado da interposição de recursos e Homologação das Inscrições

20/10/2022

Divulgação do Resultado preliminar 04/11/2022

Interposição de recurso do resultado preliminar 07/11/2022



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

parda(s), indígena(s) e com deficiência

08 e 09/11/2022

Interposição de recursos contra o resultado pós aferição da

veracidade de autodeclaração prestada por candidatos pretos,

pardos, indígena e com deficiência
10/11/2022

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra o

resultado pós aferição da veracidade de autodeclaração por

candidatos pretos, pardos, indígenas e com deficiências
14/11/2022

Divulgação do Resultado Final 16/11/2022

Matrículas (1ª Chamada) 28/11 a 02/12/2022

Previsão de Início das Aulas 06/02/2022

LEIA-SE:

DESCRIÇÃO DATA

Publicação do Edital 05/09/2022

Período para impugnação do Edital 06 a 08/09/2022

Período de Inscrições do processo sele vo 12/09/2022 a

31/10/2022

Divulgação das Inscrições deferidas 03/11/2022

Interposição de recursos das inscrições 07/11/2022

Resultado da interposição de recursos e Homologação das Inscrições

09/11/2022

Divulgação do Resultado preliminar 23/11/2022

Interposição de recurso do resultado preliminar 28/11/2022

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

parda(s), indígena(s) e com deficiência

29 e 30/11/2022

Interposição de recursos contra o resultado pós aferição da

veracidade de autodeclaração prestada por candidatos pretos,

pardos, indígena e com deficiência
01/12/2022




	ONDE SE LÊ:
	Rafael Oliva Trocoli
	Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação
	Documento assinado eletronicamente por:



