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Vitória da Conquista, 24 de novembro de 2017.
NOTA SOBRE ALTERAÇÃO DE DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA
EDITAL 132/2017
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd), da Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), esclarece aos candidatos inscritos no processo seletivo para
ingresso de alunos regulares ao Curso de Mestrado em Educação, Edital 132/2017, de 21 de
setembro de 2017, acerca da alteração de datas para realização da etapa de prova escrita.
Primeiramente o Edital 132/2017 estabelecia a realização da prova escrita no dia 22 de
outubro de 2017. Em 11 de outubro de 2017 foi publicada a Portaria 1629, com a prorrogação do
período de inscrições de candidatos. Em decorrência do alargamento do período de inscrições, a
referida Portaria altera, também, a data de realização da prova escrita, estabelecendo esta para o dia
19 de novembro de 2017.
Coincidentemente, o Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), agendou para o mesmo dia 19 de novembro de
2017 a realização do Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos
(Encceja) e reservou as salas de aula da UESB, das escolas públicas e de faculdades privadas. O
PPGEd, então, ficou sem espaço físico para realização da prova escrita. Nesse sentido, por meio da
Portaria 1726, de 06 de novembro de 2017, a UESB altera a realização da prova escrita para o dia
26 de novembro de 2017. É importante ressaltar que são necessárias 11 (onze) salas de aula para a
realização da prova escrita, sendo uma delas utilizada para a coordenação do processo.
Por manifestação de diversos candidatos, através de telefonemas e por e-mail, a
Coordenação do PPGEd foi informada de que o Ministério da Educação, por meio do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), realizaria o Exame Nacional
de Desempenho de Estudantes (Enade), no mesmo dia 26 de novembro de 2017. Muitos candidatos
ao curso de Mestrado em Educação, inscrito em atendimento ao Edital 132/2017, foram convocados
pelo MEC para realização do Enade e, por isso, solicitaram à Coordenação do PPGEd o adiamento
da prova. Por esta razão, a Coordenação do PPGEd enviou correspondência eletrônica aos docentes
do Programa para dar ciência da situação e para consultá-los sobre a solicitação de candidatos.
Entre os professores, todos que se manifestaram o fizeram favoravelmente ao pleito dos candidatos.
Em decorrência disso, a UESB, por meio da Portaria 1766, de 17 de novembro de 2017, alterou a
realização da prova escrita para o dia 03 de dezembro de 2017.
Todas as portarias foram publicadas em diferentes canais de comunicação: a) Diário
Oficial do Estado da Bahia; b) site da UESB; c) home page do PPGEd; d) redes sociais do PPGEd.
No caso específico da Portaria 1766, foi enviada uma comunicação por meio do e-mail institucional
do PPGEd a todos os candidatos cujo conteúdo tinha como objetivo informar sobre a data da prova
escrita estabelecida para o dia 03 de dezembro de 2017.
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