
Ministério da Educação

Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica 

 Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação

Re ficação do Edital de Nº. 163, de 09 de setembro de 2022

A Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IF Baiano, Ins tuição

criada pela Lei n°. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União no dia subsequente, no uso de

suas atribuições legais, torna pública a re ficação do Edital nº 163 de 09 de setembro de 2022, referente ao Processo

Sele vo de estudantes para provimento de vagas no curso de Pós-Graduação Lato Sensu Internacional em Conservação de

Recursos Gené cos Animais e seus Sistemas de Produção (CRGA&SP), oferecido no Campus Valença em parceria com a

Rede de Recursos Gené cos Animais do Nordeste do Brasil (REDE RGA - NE), com ingresso em 2023.

1. Re ficar:

ONDE SE LÊ:

Pós-Graduação Lato Sensu em Conservação de Recursos Gené cos Animais e seus Sistemas de Produção (CRGA&SP)

LEIA-SE:

Pós-Graduação Lato Sensu Internacional em Conservação de Recursos Gené cos Animais e seus Sistemas de Produção

(CRGA&SP),

2. Re ficar:

ONDE SE LÊ:

Rede de Recursos Gené cos Animais do Nordeste (REDE RGA – NE).

LEIA-SE:

Rede de Recursos Gené cos Animais do Nordeste do Brasil (REDE RGA - NE).

3. Re ficar:

ONDE SE LÊ:



Pós-Graduação Lato Sensu em CRGA&SP.

LEIA-SE:

Pós-Graduação Lato Sensu Internacional em CRGA&SP.

4. Re ficar o item 4.1

ONDE SE LÊ:

4.1.        As inscrições serão realizadas, exclusivamente, no período definido no Cronograma, on-line através de Formulário

Eletrônico de Inscrição disponível no endereço: h p://opinanovo.i aiano.edu.br/index.php/515758?lang=pt-BR.

LEIA-SE:

4.1.        As inscrições serão realizadas, exclusivamente, no período definido no Cronograma, on-line através de Formulário

Eletrônico de Inscrição disponível no endereço: h p://opinanovo.i aiano.edu.br/index.php/515758?lang=pt-BR, sendo

necessário enviar os documentos II, III e VII do item 4.3, e, se brasileiros (as), acrescidos da Cer dão de Nascimento ou

Cer dão de Casamento, todos digitalizados em formato PDF e legíveis, via e-mail no endereço eletrônico:

posgraduacaocrga@gmail.com, com o campo “Assunto” preenchido com: Docs_nome candidato (a). Exemplo do campo

“Assunto”: Docs_JoannaD’Arc.

5. Incluir no item 4.3:

XI. Cer dão de Nascimento ou de Casamento, se brasileiros (as).

6. Re ficar o item 9.1

ONDE SE LÊ:

9.1. Os (as) candidatos (as) aprovados (as) deverão efetuar a matrícula virtualmente conforme data indicada no Cronograma,

via Sistema Eletrônico indicado na divulgação do resultado defini vo do processo sele vo da Pós-Graduação Lato Sensu em

CRGA&SP, nos endereços eletrônicos h ps:www.concursos.i aiano.edu.br e e

h ps://www.i aiano.edu.br/unidades/valenca/ .

LEIA-SE:

9.1. Os (as) candidatos (as) aprovados (as) deverão efetuar a matrícula virtualmente conforme data indicada no Cronograma,

preenchendo e assinando o Formulário de Matrícula (Anexo VII), digitalizado em formato PDF e legível, e enviar via Sistema

Eletrônico indicado na divulgação do resultado defini vo do processo sele vo da Pós-Graduação Lato Sensu Internacional

em CRGA&SP, nos endereços eletrônicos h ps:www.concursos.i aiano.edu.br e

h ps://www.i aiano.edu.br/unidades/valenca/ .

7. Documentação que não seja nas línguas oficiais do Curso Lato Sensu Interncional em CRGA&SP (Portuguesa ou

Espanhola), necessitarão de tradução, com inteira responsabilidade do (a) candidato (a).

8. Re ficar o CRONOGRAMA:                           

ONDE SE LÊ:



CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO DATA

Publicação do Edital 09/09/2022

Período para impugnação do Edital 12 e 13/09/2022

Período de Inscrições do processo sele vo 16/09/2022 a

24/10/2022

Divulgação das Inscrições deferidas 28/10/2022

Interposição de recursos das inscrições 31/10/2022

Resultado da interposição de recursos e Homologação das

Inscrições
03/11/2022

Resultado das Primeira e Segunda Etapa 18/11/2022

Interposição de recurso da Primeira e/ou Segunda Etapa 21/11/2022

Resultado da interposição de recursos 23/11/2022

Divulgação do resultado preliminar 28/11/2022

Avaliação da veracidade da (s) pessoa (s) autodeclarada (s) preta

(s), parda (s), indígena (s) e com deficiência
29 e 30/11/2022

Interposição de recursos contra o resultado pós aferição da

veracidade de autodeclaração prestada por candidatos pretos,

pardos, indígena e com deficiência

01/12/2022

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra o

resultado pós aferição da veracidade de autodeclaração por

candidatos (as) pretos (as), pardos (as), indígenas e com

deficiências

05/12/2022

Divulgação do Resultado Final 07/12/2022

Matrículas (1ª Chamada) 14 a 19/12/2022

Previsão de Início das Aulas 06/02/2023

LEIA-SE:



CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO DATA

Publicação do Edital 09/09/2022

Período para impugnação do Edital 12 e 13/09/2022

Período de Inscrições do processo sele vo 16/09/2022 a

24/10/2022

Divulgação das Inscrições deferidas 01/11/2022

Interposição de recursos das inscrições 07/11/2022

Resultado da interposição de recursos e Homologação das

Inscrições
09/11/2022

Resultado das Primeira e Segunda Etapa 21/11/2022

Interposição de recurso da Primeira e/ou Segunda Etapa 22/11/2022

Resultado da interposição de recursos 24/11/2022

Divulgação do resultado preliminar 30/11/2022

Avaliação da veracidade da (s) pessoa (s) autodeclarada (s) preta

(s), parda (s), indígena (s) e com deficiência
01 e 02/12/2022

Interposição de recursos contra o resultado pós aferição da

veracidade de autodeclaração prestada por candidatos pretos,

pardos, indígena e com deficiência

05/12/2022

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra o

resultado pós aferição da veracidade de autodeclaração por

candidatos (as) pretos (as), pardos (as), indígenas e com

deficiências

08/12/2022

Divulgação do Resultado Final 09/12/2022

Matrículas (1ª Chamada) 12 a 16/12/2022

Previsão de Início das Aulas 06/02/2023



Código

Verificador:

Código de

Autenticação:

9. As demais disposições do Edital nº 163 de 09 de setembro de 2022 seguem inalteradas.

Rafael Oliva Trocoli

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação

Documento assinado eletronicamente por:

Rafael Oliva Trocoli, PRO-REITOR - CD2 - RET-PROPES, em 10/10/2022 12:27:14.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 10/10/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

373171

bd6250e3b7


	Documento assinado eletronicamente por:

