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EDITAL PROGRAD Nº 007/2022 de 08 de março de 2022 

Inscrição no Programa de Mobilidade Acadêmica Virtual 

 

ADITIVO Nº 01, de 15 de março de 2021 

 
 

A Pró-Reitora de Graduação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, no uso de suas 

atribuições, vem alterar o Edital 007/2022 que trata da Inscrição no Programa de Mobilidade Acadêmica 

Virtual para o semestre letivo 2021.2, apresentando nova redação nos seguintes itens: 

 

Onde se lê: 

3.5.2 Caso haja componentes com a mesma carga horária, ambos serão automaticamente desconsiderados. 
 

5.1  O resultado preliminar e o resultado final serão divulgados na forma de listas de classificação, 

identificando todos/as os/as estudantes classificados/as e aprovados/as para cada componente 

curricular e pela ordem decrescente do valor de Percentual de Integralização de Curso. 
 

6.1 Este edital obedecerá ao seguinte cronograma: 

Evento Período 

... 

Recursos contra o resultado preliminar 28 e 29 de março de 2021 

 

Leia-se: 

3.5.2 Caso haja indicação de componentes com os mesmos horários de aulas, todos serão automaticamente 

desconsiderados. 
 

5.1  O resultado preliminar e o resultado final serão divulgados na forma de listas de classificação, 

identificando as inscrições indeferidas, caso haja, assim como todos/as os/as estudantes 

classificados/as e aprovados/as para cada componente curricular e pela ordem decrescente do 

valor de Percentual de Integralização de Curso. 
 

6.1 Este edital obedecerá ao seguinte cronograma: 

Evento Período 

... 

Recursos contra o resultado preliminar 28 e 29 de março de 2022 

 

As demais informações do Edital 007/2022, 08 de março de 2022, permanecem inalteradas. 

 

Cruz das Almas / BA, 15 de março de 2022. 

 

Karina de Oliveira Santos Cordeiro 

Pró-Reitora de Graduação 
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