
DISCENTES 

 

1- Quais tipos de curso de Pós-Graduação a Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia disponibiliza?  

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia disponibiliza cursos Stricto Sensu (Mestrado e 

Doutorado) e Lato Sensu (Especialização) e tem a finalidade de proporcionar formação técnica, 

científica e cultural ampla e aprofundada, desenvolvendo a capacidade de pesquisa e o poder 

criador de seus estudantes. Para saber mais sobre os diferentes cursos de Pós-Graduação da 

UFRB, acesse a página na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Criação e Inovação 

(https://www.ufrb.edu.br/ppgci/ )  

 

2- O que é um curso de Pós-Graduação Stricto Sensu?  

Os cursos Stricto Sensu compreendem dois níveis Mestrado e Doutorado, que conferem os 

títulos de Mestre e Doutor, respectivamente. Tais cursos podem se dar em duas modalidades 

distintas: Profissional e Acadêmica. Os cursos Profissionais se destinam à capacitação de 

profissionais, através do conhecimento aprofundado e atualizado em pesquisa, sobre temas, 

processos e técnicas voltados prioritariamente à atuação profissional na área do curso. Já os 

cursos acadêmicos se destinam primeiramente à formação de pesquisadores e futuros docentes 

do ensino superior das diferentes áreas do conhecimento. Os cursos de pós-graduação Stricto 

Sensu são regulados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), que é o órgão da União responsável pela expansão e consolidação da pós-graduação 

no Brasil. Assim, cria as normas e é responsável por autorizar o funcionamento e avaliar 

periodicamente os cursos. Os cursos Stricto Sensu podem ser presenciais ou à distância (EAD).   

 

3- O que é um curso de Pós-Graduação Lato Sensu? 

É uma especialização do conhecimento. São cursos, assim, mais curtos e incluem os chamados 

MBA (Master Business Administration) e as Residências da área de saúde. Ao final do curso, 

que é regulado pelo Ministério da Educação (MEC), o estudante recebe um certificado. Os 

cursos podem ser presenciais, semipresenciais ou à distância (EAD). 

 

4- O que é um Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu?  

A pós-graduação Stricto Sensu é organizada em Programas (PPGs) compostos por cursos da 

mesma modalidade (Profissional ou Acadêmica) e área de conhecimento, mas de níveis 

distintos (mestrado e doutorado). Isto é, um programa de pós-graduação (PPG) pode ter um 

curso de mestrado ou um curso de doutorado ou ambos os cursos, contanto que sejam da 

mesma modalidade. 

 

5- Como posso ingressar em um Programa de Pós-Graduação? 

A seleção de candidatos para os Cursos e/ou Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu e Lato 

Sensu da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia é realizada de acordo com edital 

específico de cada Programa, onde constam os procedimentos para a inscrição, as etapas da 

seleção, o número de vagas, o cronograma e a documentação exigida, entre outros. Sobre os 

editais abertos o candidato deverá acessar a página do Programa de Pós-Graduação de seu 

interesse. 

https://www.ufrb.edu.br/ppgci/
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6 – Qual o prazo para conclusão do curso para aluno regular Stricto Sensu?  

O prazo de conclusão para alunos regulares é de 24 meses.  

 

7- Qual é a diferença entre discente regular e especial?  

O(A) discente com matrícula regular possui vínculo com o programa e pode cursar disciplinas, 

defender dissertação, também tendo que cumprir com todas as obrigações e prazos do 

regulamento. O(A) discente com matrícula especial não tem vínculo com o programa, podendo 

somente cursar disciplinas isoladas, que podem ser aproveitadas quando ingressar como 

discente regular do programa.  

 

8- O Mestrado é pago?   

Não. O mestrado é gratuito.  

 

11- Quem pode cursar um curso de Pós-Graduação Lato Sensu?  

Qualquer pessoa portadora de um diploma de graduação (bacharelado, licenciatura ou 

tecnológico) pode cursar uma pós-graduação lato sensu (especializações). 

 

13- O que são as residências médicas?  

O Programa de Residência Médica da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB, 

foi credenciado junto ao Ministério da Educação, através da Comissão Nacional de Residência 

Médica, no ano de 2016. Condizente com a missão institucional da UFRB, tem por objetivo 

formar médicos generalistas com foco nas necessidades e demandas das cidades de médio e 

pequeno porte do Recôncavo e Baixo Sul da Bahia, qualificando a assistência à saúde prestada 

às populações urbanas, do campo, da floresta e das águas da região. 

 

 

 


