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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Araújo Pinho, 39 - Bairro Canela - CEP 40110-150 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br

COMUNICADO - REI/PRPGI.REI
Edital nº 27/2019/PRPGI/IFBA de 20 de dezembro de 2019.
PRORROGAÇÃO DE PERÍODO DE ENTREGA PRESENCIAL DE DOCUMENTAÇÃO

Fica prorrogada, até 07/02/2020, a entrega presencial da documentação
correspondente à 1ª etapa do processo de homologação de matrícula do Curso de Pós-Graduação Lato
Sensu em Ensino de Ciências para Anos Finais do Ensino Fundamental - Ciência é 10!, na modalidade
à distância, oferecido no primeiro semestre de 2020.
O processo de homologação da matricula, acontecerá em três etapas, a saber:
1ª Etapa: Entrega presencial, no período de 25/01/2020 a 07/02/2020, da documentação listada abaixo
no Polo do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) para o qual foi selecionado (a) com os
originais e cópias legíveis.
a) declaração da unidade escolar a qual pertence, atestando que o professor possui vínculo com a
instituição pública, ministrando aulas de Ciências nas séries finais do ensino Fundamental, ou
ministrando aulas de Biologia, Física ou Química no Ensino Médio, com carimbo e assinatura do
gestor da instituição;
b) cartão de Vacinação, constando a vacina antitetânica;
c) três fotos recentes e iguais 3x4;
d) histórico escolar de graduação;
e) diploma de curso superior devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação ou atestado
de conclusão de curso. Os portadores de título de graduação obtido no exterior deverão
encaminhar cópia autenticada do documento de revalidação no Brasil;
f) cédula de identidade;
g) certidões de nascimento ou casamento, em caso de mudança de nome;
h) CPF;
i) Certificado de reservista ou atestado de alistamento militar (para o sexo masculino);
j) título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
k) passaporte, para pessoas estrangeiras;
l) comprovante de endereço;
m) laudo médico emitido nos últimos 60 (sessenta) dias, atestando a espécie e o grau de
deficiência,com expressa referência ao código da Classificação Internacional de Doença (CID),
exclusivamente para candidatos que concorreram às vagas para pessoas com deficiência;
n) requerimento de nome social para aqueles cuja identificação civil não reflita sua identidade de
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gênero e, por conseguinte, desejem ser reconhecidos pelo nome social, em consonância com o
prescrito na Resolução nº 12, de 16 de janeiro de 2015;
o) Autodeclaração de Etnia, quando for o caso, exclusivamente para candidatos que concorreram
às vagas para pretos, pardos e indígenas;
p) O(A) candidato(a) autodeclarado(a) indígena deverá, além da autodeclaração, apresentar cópia
autenticada do registro remanescente de quilombo pela Fundação Palmares;
q) termo de compromisso (Anexo I do Edital 27/2019) devidamente preenchido.
2ª Etapa: Após confirmação da entrega da documentação no Polo UAB, o cursista receberá
informações para participação no Curso de Acolhimento promovido pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para cursos ofertados na modalidade
educação a distância (EaD).
3ª Etapa: Após a confirmação da participação no Curso de Acolhimento, a matricula do(a)s
candidato(a)s classificado(a)s será homologada.
O(A)s estudantes classificado(a)s poderão encaminhar suas dúvidas acerca do
processo de matrícula aos contatos dos Polos UAB.
POLO

1. Bom Jesus da Lapa

2. Brumado

3. Ilhéus

4. Itaberaba

5. Itabuna

6. Lagarto (Colônia 13)

7. Macaúbas

CONTATO
Eliane
(77) 3481 0923
Elieson
(77) 3441 2404
Jussara
(73) 3634 1747
Solange
(75) 3251 6644
Lindamara
(73) 3613 2980
Marcos
(79) 3642 2192
Jonaldo
(77) 3473 1833

E-MAIL

uab.lapa@gmail.com

uab_brumado@brumado.ba.gov.br

polouabilheus@gmail.com

uab11itaberaba.ba@gmail.com

polouab.itabuna@educacao.ba.gov.br

uabdo13@gmail.com

jonaldosilva@yahoo.com.br
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Magda
8. Mata de São João

(71) 9 9976 4796

polomatadesaojoao@outlook.com

(71) 9 8203 2804
9. Mundo Novo

Leydja
(74) 3626 2764
Manuel

10. Pintadas

leydjanunes@hotmail.com

uab.pintadas@educ.ba.gov.br

(75) 3693 2146
Tatiane

11. Salvador

(71) 3221 0353

12. São Cristóvão

Clotilde

selecaoc10.rei@ifba.edu.br

polosaocristovao@gmail.com

(79) 2105 6870
Nilvande

13. Seabra

(75) 3331 1494

polouabseabraba@gmail.com

Soraya
14. Vitoria da Conquista

(77) 3421 3692

uab.vitoriadaconquista@educacao.ba.gov.br

Documento assinado eletronicamente por BONIFACIO CHAVES DE ALMEIDA, PróReitor(a) de pesquisa, Pós Graduação e Inovação, em 31/01/2020, às 11:43, conforme decreto
nº 8.539/2015.
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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 1375225 e o código CRC
BC01CC46.
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