
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

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 II REALIZADA EM 15/05/2020

O Ins tuto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  da  Bahia  (IFBA),  por  meio  de sua Pró-
Reitoria de Desenvolvimento Ins tucional (PRODIN) e de sua Assessoria de Relações Internacionais
(ARINTER), no uso de suas atribuições legais e considerando a situação de pandemia decretada
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em razão do novo coronavírus, resolve:

I. Re ficar 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 Setembro

de 2020 a Julho de 2021, podendo ser estendido a critério do estudante, desde que havendo a
anuência das ins tuições 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 respec va defesa pública.

Leia-se:
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 ins tuições 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 respec va defesa pública.

II. INCLUIR no item 6 da Chamada Pública nº.  01/2020/PRODIN/ARINTER/IFBA,  o seguinte
subitem:
6.2.1. O valor da anuidade referente ao ano le vo de 2021/2022 será definido pelo IPB.

III. INCLUIR no item 7 da Chamada Pública nº.  01/2020/PRODIN/ARINTER/IFBA,  o seguinte
subitem:
7.3. Os estudantes selecionados por meio desta Chamada deverão apresentar passaporte

válido para o período de mobilidade internacional indicado no item I.
IV. INCLUIR no item 16 da Chamada Pública nº. 01/2020/PRODIN/ARINTER/IFBA, os seguintes

subitens:
16.1.1. Considerando a re ficação referente ao período de mobilidade internacional (item

I), será necessário o envio de nova candidatura ao IPB dos estudantes selecionados por meio desta
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Chamada.
16.1.2. Para o envio de nova candidatura ao IPB,  os estudantes deverão encaminhar à

ARINTER sua documentação atualizada, quando e conforme requisitado.
V. INCLUIR no item 18 da Chamada Pública nº. 01/2020/PRODIN/ARINTER/IFBA, o seguinte

subitem:
18.5. Os  estudantes  regularmente  matriculados  selecionados  por  meio  desta  Chamada

que,  no momento da viagem, já verem concluído todos os créditos de seu curso e ob do o
diploma de graduação do IFBA, poderão par cipar do programa de Dupla Diplomação no IPB como
estudante  egresso,  passando  a  observar  todos  os  requisitos  e  condições  à  par cipação  do
estudante egresso do IFBA constantes na referida Chamada.

Salvador, 15 de maio de 2020.

Paula Souza de Oliveira
Coordenadora de Relações Internacionais
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