
 

Av. Araújo Pinho, 39, Canela. CEP: 40110-150 – Salvador-BA. 
Site: www.ifba.edu.br | E-mail: international@ifba.edu.br 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2020/PRODIN/ARINTER/IFBA 
SELEÇÃO INTERNA PARA PROGRAMA DE DUPLA DIPLOMAÇÃO ENTRE O IFBA E O 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA 
 

RETIFICAÇÃO III REALIZADA EM 19/11/2020 
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), por meio de sua Assessoria 
de Relações Internacionais (ARINTER), no uso de suas atribuições legais, considerando os da 
pandemia de COVID-19 e da segunda onda de casos, resolve: 
 

I. Retificar o subitem 4.1 da Chamada Pública nº. 01/2020/PRODIN/ARINTER/IFBA, passando 
a constar a seguinte redação: 

 Onde se lê: 
 4.1. O período de mobilidade internacional é de 1 (um) ano, compreendido entre Fevereiro 
de 2021 a Fevereiro de 2022, podendo ser estendido a critério do estudante, desde que havendo a 
anuência das instituições envolvidas, para a realização de um período adicional de 3 (três) meses 
visando à conclusão da dissertação/projeto/estágio de mestrado, acrescido de um 1 (um) mês para 
a respectiva defesa pública. 
 Leia-se: 
 4.1. O período de mobilidade internacional é de 1 (um) ano, compreendido entre Setembro 
de 2021 a Julho de 2022, podendo ser estendido a critério do estudante, desde que havendo a 
anuência das instituições envolvidas, para a realização de um período adicional de 3 (três) meses 
visando à conclusão da dissertação/projeto/estágio de mestrado, acrescido de um 1 (um) mês para 
a respectiva defesa pública. 

II. Retificar o subitem 7.3 da Chamada Pública nº. 01/2020/PRODIN/ARINTER/IFBA, passando 
a constar a seguinte redação: 
Onde se lê: 

 7.3. Os estudantes selecionados por meio desta Chamada deverão apresentar passaporte 
válido para o período de mobilidade internacional indicado no item I. 
 Leia-se: 
 7.3. Os estudantes selecionados por meio desta Chamada deverão apresentar passaporte 
válido para o período de mobilidade internacional indicado no item 4.1. 
 

Salvador, 19 de novembro de 2020. 
 

Paula Souza de Oliveira 
Coordenadora de Relações Internacionais 
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