
FAQ 

As provas de línguas estrangeiras precedem a inscrição para a seleção no PPGES. Não serão 
feitas pelo PPGES. Quem não dispuser um dos certificados arrolados no Edital, poderá optar por 
fazer pela Rede de Centros de Idiomas da UFSB. A rede de Centros de Idiomas da UFSB pode ser 
contatada pelo e-mail rci@ufsb.edu.br. 

O Edital será publicado no site da UFSB até o dia 10/10/16. A prova de língua inglesa ocorrerá 
no dia 25/10/16 no turno da manhã. A segunda língua, escolhida entre as que se encontram no 
Edital do PPGES, para candidatos ao doutorado, ocorrerá no turno da tarde. A nota mínima 
exigida (cf. Edital PPGES) é 5,0 (cinco). Esta evidência de proficiência em língua estrangeira é 
condição para inscrição no processo seletivo. Sendo assim, não compõe a média geral do/da 
candidato/a.  

O Edital PROGEAC 30/2012 que se refere à seleção de ingresso para o PPGES será retificado e 
disponibilizado até as 18h00m do dia 03/10/16, de forma a firmar diretrizes básicas com relação 
aos Plano de Trabalho, exigido para inscrição na seleção para o ME e Projeto de Pesquisa, para 
a seleção do DO. 

As Linhas e seus Projetos de Pesquisa do PPGES se encontram disponíveis na página do PPGES, 
podendo ser acessadas por meio do endereço: http://www.ufsb.edu.br/perfil-do-programa/. 

Candidatos que se inscrevam como portadores de deficiências (PcD), firmarão declaração 
neste sentido, o que o habilitará a concorrer a uma das 15 (quinze) vagas, destinadas a ampla 
concorrência no ME, ou uma das 10 (dez) vagas destinadas a ampla concorrência no DO. Em 
ambos os casos, se o/a concorrente se classificar entre os 15 (quinze) ou 10 (dez) que obtiverem 
as maiores notas, em ordem decrescente, a vaga será disponibilizada para outro/a candidato/a 
inscrito/a que tenha optado pela concorrência na condição de PcD. O laudo médico será 
requerido no momento da matrícula, estando o candidato sujeito a ter sua matrícula recusada, 
a qualquer tempo, se constatado que firmou declaração inverídica. 

07/11/2016 

As aulas do ME e DO serão unicamente no Campus Sosígenes Costa, em Porto Seguro, exigindo 
presença física diária dos estudantes matriculados. Ocorrerão no turno matutino, entre os dias 
de segunda e sexta-feira, ocupando no mínimo 3 (três) ou 4 (quatro) manhãs por semana, a 
depender do número de componentes obrigatórios e optativos que se inscreva o estudante no 
respectivo quadrimestre.  

Os Planos de Trabalhos e Projetos de Pesquisa individuais NÃO DEVEM SER IDENTIFICADOS 
PELO NOME DOS/AS CANDIDATOS/AS. O sistema de inscrições se encontra planejado para 
arquiva-los na pasta específica de cada um dos inscritos/as, relacionando-os à identificação de 
inscrição recebida pelo/a candidato/a. 

A certificação de proficiência em línguas (inglês para o ME e Inglês e segunda língua estrangeira 
para o DO) é condição necessária antecedente à inscrição no PPGES. Não serão aceitas quaisquer 
outras formas de certificação não institucionais, conforme consta no Edital 30/2016. 

Pergunta: Para quem fez o teste de proficiência pela UFSB - o comprovante a ser 
enviado em PDF é o que recebemos no dia em que fizemos a prova? 
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Resposta: NÃO. O documento a ser enviado será a declaração emitida pela Rede de Centros de 
Idiomas da UFSB, no qual consta a nota obtida pelo candidato. O comprovante de presença na 
prova serviu exclusivamente para certificar a presença dos que compareceram. 

Pergunta: Os itens do projeto de pesquisa devem ser restritos ao que consta no edital ou 
podemos incluir outros itens comuns a projetos de pesquisa? 

Resposta: O projeto de pesquisa e/ou plano de trabalho tem limite máximo de páginas, que 
devem ser rigorosamente observados. Os itens discriminados no Edital 30 são sugestões gerais, 
visando uniformizá-los e tornar mais objetivo o processo de avaliação daqueles projetos de 
pesquisa e planos de trabalho. A recomendação que se faz é de que os textos sejam claros e 
objetivos, sendo desnecessário páginas acessórias e ornamentais. Os/as candidatos/as serão 
responsáveis por toda forma e conteúdo de suas respectivas propostas. 

08/11/2016 

Pergunta: .... No site do PPGES há uma ficha da autenticação e gostaria de saber se será preciso 
enviá-la, pois no local para os anexos não espaço para a ficha supracitada. 

Resposta: O formulário para DECLARAÇÃO DE CÓPIA AUTÊNTICA deverá ser preenchido e 
assinado por cada candidato, que o entregará no momento de identificação individual para 
acesso às salas nas quais serão realizadas as provas escritas do processo seletivo. 

Submissão de inscrições - Alguns candidatos submeteram suas inscrições mais de uma vez, em 
intervalos curto de tempo, ficando assim com dois códigos de inscrição vigentes. Solicitamos aos 
interessados que evitem proceder desta maneira para que não ocorram possíveis divergências, 
que eventualmente possam vir a prejudicá-los. Uma vez encerrada a inscrição, o sistema não 
permite cancelamento daquelas em duplicidade. Desta forma, serão consideradas válidas as 
inscrições mais recentes em relação a data e hora do encerramento (11/11/2016). 

10/11/2016 

A definição do campus em que cada candidato fará a prova será feita após encerramento das 
inscrições, todos/as quer tiverem suas candidaturas homologadas serão contatados para indicar 
o local de preferência para realização de suas provas. 

Alertamos aos candidatos/as no sentido de registrar o número do CPF e número de referência 
na GRU, respectivamente Mestrado: 01.001 e Doutorado 02.002. Sem qualquer prejuízo para 
aqueles/as que já se inscreverem e não o fizeram. 

21/11/2016 

Os recursos encaminhados no prazo recursal divulgado e já finalizado, serão apreciados pelo 
Colegiado do PPGES em reunião agendada para o dia 23/11/16, às 10h00m. O resultado 
provavelmente será disponibilizado na mesma data até as 18h00m.  Em razão da paralização 
dos servidores e estudantes da UFSB, é possível que so venham a ser divulgados na manhã do 
dia 24/11/2016. 

Os locais de provas escritas nos três Campi da UFSB e na UFBA serão confirmados em tempo, 
de forma que todos/as candidatos/as que tenham sua candidatura homologada possam 
registrar e ter confirmada sua opção. Encarecemos a tod@s que aguardem o anúncio na página 
do PPGES para fazerem seus encaminhamentos. 

 



 


