PORTARIA N.º 0099, de 13 de março de 2019.

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
– UESB, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Estadual nº 13.466, de
22 de dezembro de 2015, e as normas estatutárias e regimentais, considerando a solicitação da
Coordenação do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas - DCET, constante no
Processo SEI nº 072.4222.2019.0001766-96,
RESOLVE
Art. 1º - PRORROGAR, ATÉ O DIA 28 DE MARÇO DE 2019, AS
INSCRIÇÕES PRESENCIAIS, para a Seleção de Candidatos ao Curso de Pós-Graduação
Lato Sensu em “Ensino de Ciências, Matemática e suas Tecnologias”, oferecido pelo
Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas (DCET), Campus Universitário de
Vitória da Conquista, a ser realizada em conformidade com o Edital n°. 029/2019, publicado
no Diário Oficial do Estado (D.O.E.) de 23/02/2019.
Art. 2° - Em razão da prorrogação das inscrições, ficam, consequentemente,
alteradas as datas das diversas etapas da seleção, indicadas nos subitens 1.2., 2.1., 3.2., 4.1. e
5.1., que passam a vigorar conforme abaixo:
“1.2. As inscrições poderão ser realizadas via Correio, desde que sejam postadas, via
Sedex, até o dia 25 de março de 2019, ...”
“2.1. O Curso terá a carga horária de 480 (quatrocentos e vinte) horas e será
realizado pelo período de 15 meses (26 de abril de 2019 a 26 de julho de 2020).”

“3.2. CRONOGRAMA
I. Homologação das inscrições: Até 02 de abril de 2019;
II. Entrevista (de 04 a 06 de abril de 2019), ...;
III. Análise da proposta de pesquisa e Currículo Lattes (até 10 de abril de
2019).”
“4.1. O resultado final da seleção será publicado, até o dia 16 de abril de 2019, ...”
“5.1. O candidato selecionado deverá matricular-se, pessoalmente ou por procuração
com firma reconhecida, junto à Secretaria de Cursos da UESB, no período de 17 a
23 de abril de 2019, ...”

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo
inalteradas as demais disposições do Edital nº 029/2019.
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