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EDITAL N.º 03/2019 

 
RETIFICAÇÃO 01- EDITAL N.º 03/2019 

PROCESSO SELETIVO PARA ALUNO REGULAR DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA PARA INGRESSO NO SEMESTRE LETIVO DE 2019.2 

 

  
1.1 Onde se lê.  

             

1.5Inscrição: 
 
1.5.2. Os candidatos deverão encaminhar em formato “pdf”,como anexo exclusivamenteao endereço de correio eletrônico (e-mail) ppgci@ufba.br(sem 

cedilha e sem til), os seguintes documentos: 

 

a) ficha de inscrição preenchida (Anexo 2); 

 

b) comprovante de pagamento da taxa de inscrição juntamente com a GRU (item1.5.3) 

 

c) Cópia do Documento de Identificação oficial com foto.No caso de candidato(a) estrangeiro (a), cédula de identidade expedida pela Polícia Federal ou 

passaporte, com visto de estudante (dentro da validade). 

 

d)Uma via do curriculum gerado a partir da Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/); 

 

e) Fotografia 3x 4 colorida; (anexada à ficha de inscrição) 
 

 
 

http://www.ppgci.ufba.br/
http://lattes.cnpq.br/
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4.9. Para ser dispensado das provas de línguas o candidato deverá obter: 

 

f) Certificado de aprovação em Língua Inglesa (para Mestrado e Doutorado) e Língua Francesa ou Espanhola (para Doutorado). Caso o candidato a possua, 

deverá incluir no envelope da Inscrição cópia de certificado emitido há no máximo 5 (cinco) anos por programa de pós-graduação brasileiro reconhecido 

pela Capes; o certificado deverá conter a nota mínima de 5,0. 

 

g) Certificado de proficiência em Língua Inglesa (para Mestrado e Doutorado). Caso o candidato a possua, deverá incluir no envelope da Inscrição cópia 

de certificação como: Test of English as a Foreign Language(TOEFL), International English Language Testing System(IELTS), Certificate of Proficiency 

in English(CPE) ou outro decomprovada aceitação internacional; o certificado deverá conter nota mínima de 5,0.h) 

 

h)   Certificado de proficiência em Língua Francesa (para Doutorado). Caso o candidato a possua, deverá incluir no envelope da Inscrição cópia de 

certificação como: Diplôme d’Etudes en Langue Française(DELF),Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF),Test de Connaissance du Français 

(TCF), Test d’Evaluation de Français(TEF) ou outro de comprovada aceitação internacional; o certificado deverá conternota mínima de 5,0 

 

i )  Certificado de proficiência em Língua Espanhola (para Doutorado). Caso o candidato a possua, deverá incluir no envelope da Inscrição cópia de 

certificação Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) ou outro de comprovada aceitação internacional; o certificado deverá conter nota 

mínima de 5,0 
 

 

1.1 Leia-se  

 

1.1 Inscrição: 

1.5.2. Os candidatos deverão encaminhar em formato “pdf”,como anexo exclusivamente ao endereço de correio eletrônico (e-mail) ppgci@ufba.br (sem 

cedilha e sem til), os seguintes documentos: 

 

a) ficha de inscrição preenchida (Anexo 2);  

http://www.ppgci.ufba.br/
mailto:ppgci@ufba.br
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b) comprovante de pagamento da taxa de inscrição juntamente com a GRU (item 1.5.3) 

c) Cópia do Documento de Identificação oficial com foto. No caso de candidato(a) estrangeiro (a), cédula de identidade expedida pela Polícia Federal 

ou passaporte, com visto de estudante (dentro da validade). 

d) Uma via do curriculum gerado a partir da Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/); 

e) Fotografia 3x 4 colorida; (anexada à ficha de inscrição) 

f) Certificado de proficiência em Língua Estrangeira (Inglês, Francês ou Espanhol emitido por instituição oficial) ou declaração de aprovação em 

prova de língua estrangeira emitida por Programa de Pós-Graduação no Brasil. (Conforme item 4.9. alíneas f,g,h e i.).      

 

 

4.9) Para ser dispensado das provas de línguas o candidato deverá obter: 

      f)         Certificado de aprovação em Língua Inglesa (para Mestrado e Doutorado) e Língua Francesa ou Espanhola (para Doutorado). Caso o 

candidato a possua, deverá anexar na inscrição a cópia do certificado emitido há no máximo 5 (cinco) anos por programa de pós-graduação brasileiro 

reconhecido pela Capes; o certificado deverá conter a nota mínima de 5,0. 

g)         Certificado de proficiência em Língua Inglesa (para Mestrado e Doutorado). Caso o candidato a possua, deverá anexar na inscrição a cópia 

de certificação como: Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English Language Testing System (IELTS), Certificate of Proficiency 

in English (CPE) ou outro de comprovada aceitação internacional; o certificado deverá conter nota mínima de 5,0. 

h)  Certificado de proficiência em Língua Francesa (para Doutorado). Caso o candidato a possua, deverá anexar na inscrição a cópia de 

certificação como: Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF), Test de Connaissance du 

http://www.ppgci.ufba.br/
http://lattes.cnpq.br/
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Français (TCF), Test d’Evaluation de Français (TEF) ou outro de comprovada aceitação internacional; o certificado deverá conter nota mínima 

de 5,0. 

i) Certificado de proficiência em Língua Espanhola (para Doutorado). Caso o candidato a possua, deverá anexar na inscrição a cópia de 

certificação como: Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) ou outro de comprovada aceitação internacional; o certificado deverá 

conter nota mínima de 5,0. 

 

 

http://www.ppgci.ufba.br/

