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REABERTURA DO EDITAL Nº 27/2017 de 14 de setembro de 2017 
 

ACESSO AOS CURSOS DO SEGUNDO CICLO APÓS CONCLUSÃO DOS 

BACHARELADOS INTERDISCIPLINARES E SIMILARES DA UFRB  

 

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no uso de suas 

atribuições legais e considerando o disposto nas Resoluções CONAC nº 002/2011, de 22 de fevereiro 

de 2011, nº 004/2016, de 09 de março de 2016 e nº 003/2017, de 15 de fevereiro de 2017, e no Termo 

de Adesão do SiSU 2014.1, torna público o edital de reabertura das inscrições do processo seletivo 

acesso aos cursos do segundo ciclo para os/as concluintes dos Cursos de Bacharelado Interdisciplinar 

em Saúde (BIS) e Bacharelado em Ciências Exatas e Tecnológicas (BCET) da UFRB, para ingresso 

no semestre 2017.2, exclusivamente para o preenchimento de vagas remanescentes. 

 

1. DAS VAGAS  

1.1. Consideram-se, no âmbito deste Edital, vagas ofertadas aquelas que não foram ocupadas no 

processo seletivo de acesso aos cursos do segundo ciclo após conclusão dos Bacharelados 

Interdisciplinares e similares da UFRB, após terem sido convocados todos os candidatos 

classificados.  

1.2. Em virtude da aplicação da reserva de vagas para políticas afirmativas no processo seletivo 

anterior através do Edital PROGRAD nº 027/2017, de 14 de setembro de 2017, não será 

adotada a reserva de vagas neste processo. 

1.3 Este processo seletivo destina-se ao preenchimento de 120 (cento e vinte vagas remanescentes), 

conforme quadro a seguir: 

Curso de Origem Curso Ofertado Total de Vagas  

BIS 
PSICOLOGIA 27 

ENFERMAGEM 13 

NUTRIÇÃO 27 

BCET 

ENGENHARIA MECÂNICA 07 

ENGENHARIA CIVIL  03 

ENGENHARIA ELÉTRICA  05 

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO  19 

BACHARELADO EM MATEMÁTICA 19 
 

TOTAL 
 

 
120 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1.  A inscrição gratuita consistirá nas seguintes etapas: 
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2.1.1. Via internet, através do link http://segundociclo.ufrb.edu.br/, das 00:00 até às 10:30 

do dia 10 de outubro de 2017. 

2.1.1.1. Para realizar sua inscrição, o/a candidato/a deverá acessar o link informado 

no item 2.1, preencher devidamente o formulário de inscrição e imprimir o 

comprovante de Inscrição. 

2.1.2. Presencial, no Núcleo de Gestão Técnico Acadêmico (NUGTEAC), do Centro de Ensino 

do curso pleiteado, das 8:30 até às 11:30 do dia 10 de outubro de 2017. 

2.1.2.1. Para efetivar sua inscrição, o/a candidato/a deverá comparecer no NUGTEAC 

e entregar os seguintes documentos: 

I. Documento oficial de identidade com foto (original e cópia ou cópia 

autenticada); 

II.  Comprovante de Inscrição devidamente preenchida e assinada (original); 

III.  Declaração de Concluinte de Curso expedida pela Coordenação do Curso 

(original), ou Diploma de Conclusão de Curso (original e cópia ou cópia 

autenticada). 

2.1.3. A efetivação da inscrição poderá ser realizada por Procurador/a, desde que legalmente 

constituído/a e o/a mesmo/a deverá apresentar, além dos documentos alistados no item 

2.1.2, documento de identificação com foto (original e cópia) e procuração Pública 

registrada em cartório, ou particular com firma reconhecida (original). 

2.2. O/A candidato/a que realizar a inscrição via internet e não entregar a documentação 

relacionada no item 2.1.2 será automaticamente ELIMINADO/A. 

2.3. A homologação das inscrições ocorrerá a partir das 17:00 do dia  10 de outubro de 2017. 

 

3. DOS RESULTADOS 

3.1. O resultado será divulgado pela internet no endereço www.ufrb.edu.br/prosel e afixado nos 

quadros de avisos dos Núcleos de Gestão Técnico Acadêmico (NUGTEAC), do Centro de 

Ensino do curso pleiteado a partir das 16:00 do dia 11 de outubro de 2017. 

3.2. Não será disponibilizado resultado por telefone. 

 

4. DOS RECURSOS 

4.1.  Após a divulgação da homologação das inscrições e do resultado, o/a candidato/a indeferido 

poderá, fundamentadamente, interpor recurso, utilizando o Formulário de Recurso, 

disponível no anexo III (do Edital nº 27/2017), observadas as seguintes normas: 

4.1.1. Em caso de interposição de recurso contra a inscrição, o/a candidato/a indeferido deverá 

entregar o formulário de Recurso, em duas vias ao Núcleo de Gestão Técnico 
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Acadêmico (NUGTEAC), do Centro de Ensino do curso pleiteado, até as 10:00 

do dia posterior à divulgação. 

4.1.2. Em caso de interposição de recurso contra o resultado, o/a candidato/a deverá entregar o 

formulário de Recurso, em duas vias na Secretaria da Pró-Reitoria de Graduação, até 

as 10:00 do dia útil posterior à divulgação. 

4.2.  Somente serão aceitos os recursos no Formulário específico protocolados no dia e horário 

indicado no item 4.1.1 e 4.1.2, e uma via será devidamente assinada e entregue ao impetrante. 

4.3.  O resultado dos recursos interpostos será divulgado no endereço eletrônico 

www.ufrb.edu.br/prosel. 

  

5. DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA 

5.1 A matrícula dos/as convocados/as será realizada no dia 16 de outubro de 2017, das 8h30 às 

11h30, na Superintendência de Regulação e Registros Acadêmicos (SURRAC), localizada à 

Rua Rui Barbosa, 710, Cruz das Almas – BA, de acordo com o Cronograma disposto no item 

7. 

5.2 O não comparecimento do/a candidato/a para a realização da matrícula na data e horários 

estipulados no item 5.1 ou a não apresentação da documentação exigida no item 9. e seus 

subitens, impedirá a efetivação da matrícula nesta Instituição. 

5.3 O/A candidato/a convocado/a que, por qualquer motivo, não efetuar sua matrícula no período 

especificado no item acima, perderá o direito à vaga, podendo a UFRB convocar os próximos 

candidatos/as, obedecendo ao número de vagas ofertadas. 

 

6 DA DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA 

6.1 Para realizar a matrícula, TODOS/AS OS/AS CANDIDATOS/AS CONVOCADOS/AS, 

deverão apresentar documento oficial de identificação com foto e entregar a documentação a 

seguir: 

a. Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) (ORIGINAL e CÓPIA ou CÓPIA 

AUTENTICADA); 

b. Certificado de quitação com o Serviço Militar para os brasileiros do sexo masculino 

maiores de 18 anos (ORIGINAL e CÓPIA ou CÓPIA AUTENTICADA); 

c. Certidão de quitação eleitoral emitida pela internet no endereço eletrônico do Tribunal 

Superior Eleitoral ou Comprovantes de votação na eleição de 2014 - 1º e 2º turnos, no 

caso de brasileiros maiores de 18 anos (ORIGINAL e CÓPIA ou CÓPIA 

AUTENTICADA); 

d. Comprovante de Endereço – (ORIGINAL e CÓPIA ou CÓPIA AUTENTICADA); 
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e. Certificado de Conclusão do curso de Ensino Médio (ORIGINAL e CÓPIA ou 

CÓPIA AUTENTICADA); 

f.  Histórico Escolar do Ensino Médio (ORIGINAL e CÓPIA ou CÓPIA 

AUTENTICADA); 

g. Uma foto 3x4 atual; 

h. Ficha de Inscrição Individual devidamente preenchida disponível no endereço 

eletrônico de Processos Seletivos da UFRB: www.ufrb.edu.br/prosel - Menu: 

Documentos para Matrícula. 

6.1.1 A ficha de Inscrição Individual está disponível no endereço eletrônico de Processos 

Seletivos da UFRB: www.ufrb.edu.br/prosel - Menu: Documentos para Matrícula. 

6.1.2 A ausência de qualquer documento exigido implicará na não realização da 

matrícula. 

 

7. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO 

7.1 Este processo obedecerá ao seguinte cronograma: 

EVENTO PERÍODO 

Publicação da reabertura do Edital 06/10/2017 

Inscrição via Internet  
10/10/2017 
até às 10:30 

Entrega da documentação (NUGTAC) 
10/10/2017 
até às 11:30 

Homologação das inscrições 
10/10/2017 

a partir das 17:00 

Resultado 11/10/2017 

Matrícula 
16/10/2017 
até às 11:30  

Início das aulas 16/10/2017 

 

 

Permanecem inalterados os demais critérios estabelecidos no Edital PROGRAD nº 027/2017, de 14 de 

setembro de 2017 não mencionados no presente edital de Reabertura. 

 

Cruz das Almas, 06 de outubro de 2017. 

 

Rita de Cácia Santos Chagas 

Pró-Reitora de Graduação (em exercício) 

 


