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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 20/2021/PRPGI/IFBA de 26 de novembro de 2021.

Dispõe sobre apoio financeiro à Apresentação de Proposta de Curso Novo
(APCN) de pós-graduação stricto sensu, nos níveis de mestrado e/ou
doutorado, modalidade acadêmica e/ou profissional.

1. APRESENTAÇÃO 
1.1 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), por meio da Pró-Reitoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI), torna público o presente Edital de apoio financeiro à
Apresentação de Proposta de Curso Novo (APCN) de pós-graduação stricto sensu, níveis de mestrado e/ou
doutorado, modalidade acadêmica e/ou profissional, para submissão ao processo de avaliação de APCN da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 
O certame alinha-se ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) na perspectiva de fomentar a
expansão da pós-graduação, como estratégia da verticalização do ensino, do fortalecimento da pesquisa e
da inovação tecnológica, com destaque a promoção de ações  para a interiorização e expansão da pós-
graduação no âmbito do IFBA.

 
2. OBJETIVO 
2.1 O presente edital tem como objetivo apoiar financeiramente a elaboração de APCN de pós-graduação
stricto sensu em diferentes áreas do conhecimento, níveis de mestrado e/ou doutorado, modalidade
acadêmica e/ou profissional, para a implantação no âmbito do IFBA e submissão à Capes, conforme
calendário a ser terminado pela Capes.
 
3. DIRETRIZES DOS PRÉ-PROJETOS 
3.1 Para efeito deste edital, poderá apresentar pré-projeto de APCN de Campus do IFBA que ministra
curso de educação superior. 
3.2 Os pré-projetos de APCN deverão atender aos requisitos gerais definidos pelo Conselho Técnico-
Científico da Educação Superior (CTC-ES) da Capes para toda e qualquer área de avaliação; aos critérios
e parâmetros específicos da área de avaliação a que elas se vinculam, conforme Documento Orientador da
APCN disponível no Portal da Capes, e ao Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu
do IFBA, aprovado pela Resolução do Conselho Superior do IFBA (CONSUP/IFBA) n° 32/2014. 
3.3 Os pré-projetos de APCN na modalidade a distância deverão observar as orientações dispostas na
legislação vigente sobre o tema.
3.4 Os pré-projetos de APCN de novo curso vinculados a programa existente deverá pertencer à mesma
modalidade: acadêmica ou profissional. 
3.5 Os pré-projetos de cursos novos em associação deverão seguir os requisitos gerais expostos nos itens
3.2 e 3.3, as especificidades constantes na legislação vigente sobre o tema e possuir o IFBA como
instituição coordenadora, preferencialmente.
 
4. ELEGIBILIDADE E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
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4.1 O pré-projeto apresentado deverá ter anuência do(a) Diretor(a) Geral do Campus proponente que
sediará o Programa e onde o curso será ministrado (Anexo 03). 
4.2 A submissão deverá ser realizada pelo(a) Coordenador(a) do pré-projeto de APCN, servidor(a) efetivo
do IFBA e membro de Grupo de Pesquisa credenciado pela PRPGI, que se responsabilizará pelo
preenchimento das informações no Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP). 
4.2.1 Cada Coordenador(a) do pré-projeto de APCN poderá submeter apenas um pré-projeto. 
4.2.2 Na possibilidade de remessa de mais de um pré-projeto pelo Coordenador(a) do pré-projeto de
APCN, será considerado, para fins deste edital, apenas o último, os demais serão, sumariamente,
desenquadrados. 
4.3 O(a) Coordenador(a) do pré-projeto de APCN e demais membros do corpo docente devem possuir
currículo atualizado na Plataforma Lattes. 
4.4 O(a) Coordenador(a) do pré-projeto de APCN e demais membros do corpo docente devem estar
adimplentes com todos os programas promovidos pela PRPGI. 
4.5 Cada pré-projeto deverá apresentar indicação de composição do corpo docente, com título de
doutorado devidamente reconhecido, com jornada de trabalho de trabalho de 40 horas ou Dedicação
Exclusiva (DE), composição mínima de acordo com critérios e parâmetros específicos da área de
avaliação a que a proposta se vincule, conforme Documento Orientador da APCN. 
4.6 Caso o corpo docente seja composto por servidores multicampi ou no caso de pré-projeto em
associação interinstitucional, deverá apresentar documentos comprobatórios de anuência dos diretores
gerais dos campi partícipes (Anexo 04) e/ou instituição interessada (Anexo 05 e Anexo 06).
 
5. REQUISITOS PARA OS PRÉ-PROJETOS
5.1 São requisitos mínimos aplicáveis aos pré-projetos: 
5.1.1 Alinhamento do pré-projeto com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e ou Plano de
Metas de pós-graduação do campus. 
5.1.2 Adequação e justificativa do pré-projeto ao desenvolvimento regional e sua importância para o
arranjo produtivo local. 
5.1.3 Clareza e consistência do pré-projeto, objetivos, modalidade, áreas de concentração, grupo de
pesquisa vinculado, linhas de pesquisa e projetos, modelo de autoavaliação do programa, estimativa da
demanda dos prováveis discentes, perfil de egressos e provável colocação no mercado de trabalho.
5.1.4 Apoio de instituições externas ao Campus e como essas relações serão concretizadas. 
5.1.5 Quadro de docentes que, em número, regime de dedicação ao curso e qualificação, permita assegurar
a regularidade e a qualidade das atividades de ensino, pesquisa e orientação. 
5.1.6 Os integrantes do corpo docente devem apresentar produção científica destacada nos últimos 5
(cinco) anos (2016 a 2020), a ser pontuada no Anexo 02 - Barema de Avaliação do Currículo do Corpo
Docente. 
5.1.7 Infraestrutura de ensino e pesquisa para o desenvolvimento das atividades previstas, no que se refere
a instalações físicas, laboratórios e biblioteca. 
5.1.8 Infraestrutura e acesso a equipamentos de informática, à rede mundial de computadores, bases de
dados e a fontes de informação multimídia para os docentes e discentes. 
5.1.9 Infraestrutura em termos de espaço físico, mobiliário e equipamento para a boa condução das
atividades administrativas do curso.
5.1.10 Descrição de como os recursos disponibilizados neste edital serão utilizados, conforme item 7 deste
edital.
 
6. RECURSOS FINANCEIROS 
6.1 Serão alocados para este edital, recursos financeiros no valor total de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais), definidos na programação orçamentária e financeira da PRPGI. 
6.2 Serão selecionados, no máximo, cinco pré-projetos. 
6.3 O montante descrito no item 6.1 será rateado em igual valor entre os pré-projetos selecionados. 
6.4 Os valores de recursos financeiros alocados para este edital e a quantidade de pré-projetos
selecionados poderão sofrer alterações, em conformidade com a programação financeira da PRPGI.
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7. ITENS FINANCIÁVEIS 
7.1 Os recursos financeiros poderão, em conformidade com o pré-projeto aprovado pela PRPGI e
compatíveis com este edital, ser utilizados em despesas de custeio, conforme disposto em: BRASIL,
Ministério da Fazenda. Secretária do Tesouro Nacional (STN). Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002.
Divulga o detalhamento das naturezas de despesas 339030, 339036, 339039 e 449052. Diário Oficial da
República Federativa do Brasil. Brasília, 17 de setembro de 2002.
 
8. APRESENTAÇÃO DOS PRÉ-PROJETOS 
8.1 Os pré-projetos serão encaminhados via SUAP, utilizando a aba ‘Pesquisa’>’Projetos’>’Submeter
projeto’, em seguida escolha o Edital. 
8.2 Preencher a aba ‘Dados do projeto’. Na aba ‘Descrição do projeto’ preencher apenas o item ‘Resumo’,
nos demais escrever “ver arquivo Portable Document Format (PDF)”. 
8.3 As abas ‘Metas/Objetivos’, ‘Plano de Aplicação’ e ‘Plano de desembolso', podem ser preenchidas
apenas com “não se aplica”, caso o sistema obrigue seu preenchimento para concluir a submissão. 
8.4 O pré-projeto deve ser anexado em arquivo PDF, seguindo os critérios apresentados no item 5 deste
edital. Após essa etapa, recomenda-se abrir o arquivo, na aba Anexo e certificando-se que o mesmo não
está corrompido. 
8.4.1 O pré-projeto deverá ser submetido em formato PDF e ter o máximo de 20 (vinte) páginas, excluídos
anexos e apêndices, ser editado em fonte Arial, tamanho 12, com espaçamento 1,5 (um e meio) cm e
margens 2,5 (dois e meio) cm.
 
9. AVALIAÇÃO DOS PRÉ-PROJETOS 
9.1 Os pré-projetos serão avaliados pela PRPGI com base no (I) mérito do pré-projeto e (II) currículo do
corpo docente e compreenderá as seguintes etapas: 
9.1.1 Pontuação do pré-projeto, conforme Anexo 01 - Critérios para Avaliação do Pré-Projeto. 
9.1.2 Pontuação do currículo do corpo docente, conforme Anexo 02 - Barema de Avaliação do Currículo
do Corpo Docente. 
9.2 A pontuação final dos currículos do corpo docente será obtida pela média aritmética simples dos
currículos do corpo docente vinculados ao pré-projeto. 
9.3 A nota final de classificação do pré-projeto será = (pontuação final dos currículos x 03) + (pontuação
do pré-projeto x 0,7). 
9.4 Serão contemplados os pré-projetos classificados com maior pontuação, respeitando-se o limite
orçamentário-financeiro para este edital e de acordo com os valores previstos no item 6 do presente edital.
9.5 Em caso de empate, e na impossibilidade de atendimento a todos os pré-projetos com a mesma
pontuação, serão contemplados aqueles proponentes que tiverem maior pontuação no mérito do pré-
projeto. Permanecendo o empate, o pré-projeto cujo grupo de pesquisa tem mais tempo de certificação
junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
9.6 A PRPGI poderá solicitar ao proponente, a qualquer tempo, a apresentação de documentos
comprobatórios ou informações julgadas necessárias para o bom andamento do pré-projeto. 
9.7 A pontuação do barema referente ao currículo do corpo docente é realizada automaticamente, por meio
da extração dos dados da Plataforma Lattes. A responsabilidade pelo correto preenchimento e informações
do currículo Lattes é unicamente do titular. O Qualis considerado do periódico é a última qualificação
fornecida pela Capes.

10. RESULTADO 
10.1. Os resultados de todas as etapas da seleção, bem como informações complementares, serão
publicados no site da PRPGI (https://portal.ifba.edu.br/prpgi/editais/2021).

11. CRONOGRAMA 
11.1 O certame seguirá o seguinte calendário:

Etapa Data

Publicação 26/11/2021 
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Impugnação do edital 29/11/2021 

Inscrição 15/12/2021 a 31/05/2022

Divulgação das inscrições recebidas Até 02/06/2022

Recurso contra a divulgação das inscrições recebidas 03/06/2022

Resultado preliminar Até 22/07/2022

Recurso contra o resultado preliminar 25/07/2022

Resultado final Até 29/07/2022

 

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
12.1 Será concedido aos proponentes o direito de recurso administrativo relativo às etapas especificadas na
seção 11. Cronograma, deste edital. 
12.2 Os recursos deverão ser protocolados, via SUAP, pelo(a) Coordenador(a) do pré-projeto de APCN
proponente, obedecidos os prazos previstos no Cronograma, item 11 deste edital. 
12.3 Caso o proponente não se manifeste nos prazos estabelecidos no Cronograma, item 11 deste edital,
perderá o direito de solicitar o recurso administrativo.
 
13. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
13.1 A contestação dos termos deste edital poderá ser protocolada por qualquer cidadão, via correio
eletrônico dirigido à PRPGI, e-mail dpgq.prpgi@ifba.edu.br, com solicitação de leitura, no prazo para
impugnação indicado no item 11. Cronograma deste edital, acompanhado dos documentos comprobatórios
dos fatos alegados. 
13.2. A PRPGI não se responsabiliza pelas contestações realizadas que não forem recebidas por motivos
de ordem técnica alheias ao seu âmbito de atuação, tais como: falhas de telecomunicações, falhas nos
computadores ou provedores de acesso, documentos corrompidos e quaisquer outros fatores exógenos que
impossibilitem a correta transferência dos dados. 
13.3. A não observância do prazo de impugnação estabelecido no item 11. Cronograma decairá o direito
de contestação dos termos deste Edital. 
13.4. A decisão sobre a contestação do edital será feita por meio de resposta ao correio eletrônico que trata
o item 13.1 deste edital, não sendo cabível recurso administrativo acerca da decisão acerca das
contestações alegadas.

14. PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS PRÉ-PROJETOS 
14.1. Os pré-projetos selecionados neste edital deverão ser submetidos em até dois calendários para
submissão APCN determinados pela Capes. 
14.2 Após a submissão da APCN na Plataforma Sucupira, conforme prazos definidos no item 14.1, o(a)
Coordenador(a) do pré-projeto de APCN deverá encaminhar à PRPGI, via SUAP, o comprovante da
submissão e o relatório de prestação de contas da utilização dos recursos financeiros disponibilizados
neste edital.
 
15. DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. Será de inteira responsabilidade do(a) Coordenador(a) do pré-projeto de APCN proponente ler o
edital e acompanhar o cronograma do processo seletivo. 
15.2. O Campus proponente que infringir as normas deste edital será automaticamente desclassificado. 
15.3. A submissão de pré-projeto implica, desde logo, o conhecimento e tácita aceitação das condições
estabelecidas neste edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 
15.4. Dúvidas acerca do certame deverão ser encaminhadas ao e-mail dpgq.prpgi@ifba.edu.br. 
15.5. Os casos omissos e as situações não previstas neste edital serão avaliados pela PRPGI, localizada na
Avenida Araújo Pinho, nº 39 - Canela - Salvador – BA, CEP: 40.110-150, e-mail: dpgq.prpgi@ifba.edu.br.



26/11/2021 21:07 SEI/IFBA - 2076997 - PRPGI: Edital

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2472941&infra_sist… 5/10

 
 

Salvador, 26 de novembro de 2021.
 
 

Ivanildo A. dos Santos
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.

 

 
 

 
ANEXO 01 - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO PRÉ-PROJETO

 

Critérios Pontuação
Máxima

1. Pré-projeto de APCN (itens 1.1 a 1.3 não cumulativos):  

1.1 Oferta própria. 15

1.2. Oferta em associação, sendo o IFBA instituição coordenadora. 10

1.3. Oferta em associação, não sendo o IFBA instituição coordenadora. 05

2. Alinhamento do pré-projeto com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e/ou
Plano de Metas de pós-graduação do Campus. 10

3. Adequação e justificativa do pré-projeto ao desenvolvimento regional e sua importância
para o arranjo produtivo local. 10

4. Clareza e consistência do pré-projeto, objetivos, modalidade, áreas de concentração, grupo
de pesquisa vinculado, linhas de pesquisa e projetos, modelo de autoavaliação do programa,
estimativa da demanda dos prováveis discentes, perfil de egressos e provável colocação no
mercado de trabalho.

15

5. Apoio de instituições externas ao Campus. 10

6. Quadro de docentes que, em número, regime de dedicação ao curso e qualificação, permita
assegurar a regularidade e a qualidade das atividades de ensino, pesquisa e orientação. 10

7. Infraestrutura de ensino e pesquisa para o desenvolvimento das atividades previstas, no que
se refere a instalações físicas, laboratórios e biblioteca. 10

8. Infraestrutura e acesso a equipamentos de informática, à rede mundial de computadores,
bases de dados e a fontes de informação multimídia para os docentes e discentes. 05



26/11/2021 21:07 SEI/IFBA - 2076997 - PRPGI: Edital

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2472941&infra_sist… 6/10

9. Infraestrutura em termos de espaço físico, mobiliário e equipamento para a boa condução
das atividades administrativas do curso.

10

10. Descrição de como os recursos disponibilizados neste edital serão utilizados, conforme
item 7 deste edital. 05

Total 100

 
 
 

ANEXO 02 - BAREMA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO DO CORPO DOCENTE
 

Critério Peso Pontuação Máxima

Orientação de Monografia Graduação ou Especialização
(concluídas e em andamento) 1,0 2,0

Orientação de IC (concluídas e em andamento) 1,0 2,0

Orientação de Dissertações de Mestrado (concluídas e em
andamento) 2,0 4,0

Orientações de Teses de Doutorado (concluídas e em
andamento) 2,5 5,0

Participação em Banca de Graduação ou Especialização 0,5 1,5

Participação em Banca de Mestrado 1,0 3,0

Participação em Banca de Doutorado 2,0 6,0

Publicação de livro com ISBN 3,0 9,0

Publicação de capítulo de livro com ISBN 2,0 6,0

Publicação em revistas e periódicos (Qualis A1 e A2) 3,0 9,0

Publicação em revistas e periódicos (Qualis B1 e B2) 2,0 6,0

Publicação em revistas e periódicos (Qualis entre B3 e B5) 1,5 3,0

Publicação em revistas e periódicos (Qualis C) 1,0 2,0

Trabalhos completo publicado em anais internacionais 1,5 4,5

Trabalhos completo publicado em anais nacionais 1,0 3,0

Produção de trabalhos técnicos 1,0 2,0
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Critério Peso Pontuação Máxima

Registro de Propriedade Industrial no INPI 1,0 3,0

Doutor 10,0 10,0

Mestre 5,0 5,0

Orientação concluída de outra natureza, como: TCC de curso
técnico e prática profissional 0,5 1,0

Participação em bancas de comissões julgadoras 0,5 1,0

Revisor de periódicos 0,5 0,5

Resumos expandidos publicados em anais de congressos
internacionais 1,0 1,0

Resumos expandidos publicados em anais de congressos
nacionais 0,5 1,5

Registro de Propriedade Intelectual no INPI - Software 0,5 1,0

Registro de Propriedade Intelectual no INPI - Produto
Tecnológico 0,5 1,0

Registro de Propriedade Intelectual no INPI - Processo /
Técnica 0,5 1,0

Registro de Propriedade Intelectual no INPI - Marca 0,5 1,0

Registro de Propriedade Intelectual no INPI - Patente 2,0 4,0

Registro de Propriedade Intelectual no INPI - Desenho
Industrial 0,3 1,0

Total  100,0

 
 
 

ANEXO 03 - TERMO DE ANUÊNCIA DA DIREÇÃO GERAL DO CAMPUS PROPONENTE
 

Ao Senhor
IVANILDO ANTONIO DOS SANTOS
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

 

Assunto: Termo de Anuência da Direção Geral do Campus Proponente.
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Pelo presente termo de compromisso, declaramos para os devidos fins que, em

conformidade com o item 4.1 do Edital nº 20/2021/PRPGI/IFBA de 26 de novembro de 2021, na condição
de campus proponente, estamos de acordo com a submissão do pré-projeto de Apresentação de Proposta
de Curso Novo (APCN) intitulado "__________________________________________________", sob a
coordenação e a responsabilidade do(a) docente _______________________________________,  e
assumimos o compromisso de apoiar o seu desenvolvimento nas etapas de planejamento, submissão e
avaliação junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e durante sua
implantação e desenvolvimento neste Campus, após sua aprovação.

 
 
 
 

ANEXO 04 - TERMO DE ANUÊNCIA DA DIREÇÃO GERAL DO CAMPUS PARTÍCIPE
 

Ao Senhor
IVANILDO ANTONIO DOS SANTOS
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

 

Assunto: Termo de Anuência da Direção Geral do Campus Partícipe.
 
 
Pelo presente termo de compromisso, declaramos para os devidos fins que, em

conformidade com o item 4.6 do Edital nº 20/2021/PRPGI/IFBA de 26 de novembro de 2021, na condição
de campus partícipe, estamos de acordo com a submissão do pré-projeto de Apresentação de Proposta de
Curso Novo (APCN) intitulado "__________________________________________________", sob a
coordenação e a responsabilidade do(a) docente _______________________________________,  e
assumimos o compromisso de apoiar o seu desenvolvimento nas etapas de planejamento, submissão e
avaliação junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e durante sua
implantação e desenvolvimento no Campus ____________________, após sua aprovação.

 
 
 

ANEXO 05 - TERMO DE ANUÊNCIA DE INSTITUIÇÃO ASSOCIADA*
 

Ao Senhor
IVANILDO ANTONIO DOS SANTOS
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

 

Assunto: Termo de Anuência de Instituição Associada*.
 
 
Pelo presente termo de compromisso, declaramos para os devidos fins que, em

conformidade com o item 4.6 do Edital nº 20/2021/PRPGI/IFBA de 26 de novembro de 2021, na condição
de instituição associada, estamos de acordo com a submissão do pré-projeto de Apresentação de Proposta
de Curso Novo (APCN) intitulado "__________________________________________________", no
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âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, sob a coordenação e a
responsabilidade do(a) docente _______________________________________,  e assumimos o
compromisso de apoiar o seu desenvolvimento nas etapas de planejamento, submissão e avaliação junto à
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e durante sua implantação e
desenvolvimento no Campus ____________________, após sua aprovação.

 
 
 
 

___________________________________________  
Nome

Cargo/Função
 

*Em instituição de pleno direito o Termo de Anuência deve ser expedido pela própria instituição anuente,
em seu papel timbrado e com a assinatura do maior gestor ou gestor com autoridade para tal, incluindo o
período de autorização de realização.

 

 

ANEXO 06 - TERMO DE ANUÊNCIA DE INSTITUIÇÃO COORDENADORA*
 

Ao Senhor
IVANILDO ANTONIO DOS SANTOS
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

 

Assunto: Termo de Anuência de Instituição Coordenadora *.
 
 
Pelo presente termo de compromisso, declaramos para os devidos fins que, em

conformidade com o item 4.6 do Edital nº 20/2021/PRPGI/IFBA de 26 de novembro de 2021, na condição
de instituição coordenadora, estamos de acordo com a submissão do pré-projeto de Apresentação de
Proposta de Curso Novo (APCN) intitulado
"__________________________________________________", no âmbito do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, sob a coordenação e a responsabilidade do(a) docente
_______________________________________,  e assumimos o compromisso de apoiar o seu
desenvolvimento nas etapas de planejamento, submissão e avaliação junto à Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e durante sua implantação e desenvolvimento no
Campus ____________________, após sua aprovação.

 
 
 
 

___________________________________________  
Nome

Cargo/Função
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*Em instituição de pleno direito o Termo de Anuência deve ser expedido pela própria instituição anuente,
em seu papel timbrado e com a assinatura do maior gestor ou gestor com autoridade para tal, incluindo o
período de autorização de realização.
 
 

Documento assinado eletronicamente por IVANILDO ANTONIO DOS SANTOS, Pró-Reitor(a) de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, em 26/11/2021, às 21:07, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2076997 e o código CRC EAA971FD.
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