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O Centro de Formação em Ciências da Saúde, da Universidade Federal do Sul da Bahia, atendendo 

ao disposto no item 2.2.2, do edital 36/2017, sobre o Processo Seletivo para cursos de 2º ciclo da 

UFSB, convoca as/os candidatas/os aprovados nos cursos de Medicina e Psicologia para 

apresentarem documentação referente à modificação da modalidade de cota de entrada na 

UFSB. 

Estudantes que optaram por concorrer às vagas dos cursos de 2º ciclo em uma modalidade de cota 

diferente da modalidade de ingresso no 1º ciclo deverão comparecer às Secretarias Acadêmicas 

dos campi de origem, para entrega da documentação exigida no edital 36/2017. 

 

Período de entrega da documentação: 18 e 19 de dezembro de 2017 

Horário de entrega da documentação: 9h às 11h – 14h às 17h. 

Locais de entrega da documentação: Secretaria Acadêmica do CJA, Secretaria Acadêmica do 

CSC e Secretaria Acadêmica do CPF. 

 

A documentação pertinente para cada modalidade de cota encontra-se especificada no edital 

36/2017.  

Consulte o edital aqui: http://www.ufsb.edu.br/wp-content/uploads/2017/11/Edital-36_2017-

Ingresso-2%C2%BA-ciclo.pdf 

 

Vejam quem precisa apresentar documentação nos links:  

Resultado preliminar – CFCS: 

http://www.ufsb.edu.br/wp-content/uploads/2017/03/Resultado-Preliminar-CFCS.pdf 

Retificação – CFCHS e CFCS: 

http://www.ufsb.edu.br/wp-content/uploads/2017/03/Retifica%C3%A7%C3%A3o-Edital-

36.2017.pdf 

É de responsabilidade exclusiva das/os estudantes a observância das exigências referentes à 

documentação a ser apresentada, bem como dos dias e horários estabelecidos para a entrega. 

 

Quaisquer dúvidas, entrar em contato com o CFCS e/ou com a Secretaria Acadêmica do Campus 

Paulo Freire. 
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