
Ministério da Educação

Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação

Re ficação do Edital Nº. 25, de 09 de março de 2023

O Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IF Baiano,
Instituição 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 público a seleção de estudantes para provimento de vagas
no curso de pós-graduação Lato Sensu em Ensino de Química e Física para o Ensino Médio (EQ&FEM), oferecido no
Campus Senhor do Bonfim e com ingresso em 2023.

1. Retificar o subitem 2,1, do Edital Nº 25/2023, de 09 de março de 2023, passando a constar com a seguinte
redação.

ONDE SE LÊ:

2.1       O público-alvo do curso é constituído por licenciados nas áreas de ciências (Química, Física, Biologia,
Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Agrárias, Ciências da Computação) e professores graduados em
outras áreas de atuação que comprovadamente lecionam Química ou Física em instituições de ensino da
rede pública ou privada, atuando em espaços formais e/ou não-formais de educação, desde que sejam
portadores de diploma de nível superior, reconhecido pelo Ministério da Educação, registrado nos órgãos
competentes, conforme previsto na Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007.

LEIA-SE:

2.1       O público-alvo do curso é constituído por licenciados nas áreas de ciências (Química, Física, Biologia,
Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Agrárias, Ciências da Computação) e professores graduados em
outras áreas de atuação que tenham interece em lecionam Química ou Física, desde que sejam portadores
de diploma de nível superior, reconhecido pelo Ministério da Educação, registrado nos órgãos competentes,
conforme previsto na Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de2007.
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2.  Retificar o CRONOGRAMA DE DATAS no item Período de Inscrição do processo seletivo, do Edital Nº 25, de 09
de março de 2023, passando a constar com a seguinte redação.

ONDE SE LÊ:

CRONOGRAMA DE DATAS

Período de Inscrições do processo seletivo 10/03/2023 a 03/04/2023

LEIA-SE: 

CRONOGRAMA DE DATAS

Período de Inscrições do processo seletivo 15/03/2023 a 03/04/2023

3. Permanecem inalteradas as demais disposições constantes no do Edital Nº. 25, de 09 de março de 2023.

Documento assinado eletronicamente por:

Rafael Oliva Trocoli, PRO-REITOR - CD2 - RET-PROPES, em 15/03/2023 16:05:44.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 15/03/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:
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