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RETIFICAÇÃO Nº 02 AO EDITAL Nº 003/2018
PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTOS,

NUTRIÇÃO E SAÚDE – 2019

A Coordenadora  do  Programa de  Pós-Graduação  em Alimentos,  Nutrição  e  Saúde (PPGANS) da
Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia (ENUFBA), no uso de suas atribuições e de
acordo com o estabelecido no Regimento dos Cursos de Pós-Graduação desta Universidade, divulga a
retificação do Edital no 003/2018, que estabelece as Normas para o Processo Seletivo e Admissão de
Alunos aos Cursos de Mestrado e Doutorado em Alimentos, Nutrição e Saúde, com início das aulas no
semestre letivo 2019.1.

No item 6. DA APROVAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO E ADMISSÃO

Onde se lê:

6.4.  Quando  necessário,  será  aplicado  um  critério  de  desempate,  para  fins  classificatórios.
Primeiramente,  será  considerada a  maior  pontuação na entrevista,  seguidos da maior  idade do (a)
candidato (a).

Leia-se:

6.4.  Quando  necessário,  será  aplicado  um  critério  de  desempate,  para  fins  classificatórios.
Primeiramente,  será  considerada  a  maior  pontuação  na  avaliação  e  apresentação  do  anteprojeto,
seguidos da maior idade do (a) candidato (a).
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0,No item 9. CRONOGRAMA*

Onde se lê: 

ITEM DATA/
PERÍODO

HORÁRIO OBSERVAÇÕES

MESTRADO E DOUTORADO
Divulgação  do  Edital  do
Processo  Seletivo  para  Aluno
Regular  para  Ingresso  em
2019.1

24/07/18 Site  do  pgnut.ufba.br  e  nos murais
da ENUFBA <www.pgnut.ufba.br>

Período de Inscrição 01 a 31/10/18 Encaminhar  documentos  conforme
Edital  somente via  o  email:
selecaoppgans@ufba.br

Divulgação  da  Homologação
das Inscrições

21/11/18 A  partir  das
17h00min

Site  do  www.pgnut.ufba.br  e  nos
murais da ENUFBA

Prazo  para  interposição  de
recursos  em  relação  às
inscrições.

22 e 23/11/18 08h00 às 17h00min Presencialmente  na  Secretaria  do
PPGANS

Resultado  da  interposição  dos
recursos

03/12/18 A  partir  das
17h00min

Site  do  pgnut.ufba.br  e  nos murais
da ENUFBA

Divulgação  dos  nomes  dos
membros  da  comissão
examinadora  (Mestrado  e
Doutorado)

12/12/18 A partir das17h00 Site  do  pgnut.ufba.br  e  nos murais
da ENUFBA

Solicitação  de  impugnação  de
nome de  membro  da  comissão
examinadora

13 e 14/12/18 08h00min  às
17h00min

Presencialmente  na  Secretaria  do
PPGANS – ENUFBA

Resultado  de  solicitação  de
impugnação  de  nome  de
membro  da  comissão
examinadora

18/12/18 Site  do  www.pgnut.ufba.br  e  nos
murais da ENUFBA

MESTRADO (previsão do calendário 2019)

Prova  de  escrita  de
conhecimentos

05/02/19 09h00 às 13h00min ENUFBA (local a divulgar)

Divulgação  de  resultados  da
prova escrita de conhecimentos

11/02/19 A  partir  das
17h00min

Site  do  www.pgnut.ufba.br  e  nos
murais da ENUFBA

Entrega  de  documentos
comprobatórios  do  currículo
Lattes

12/02/19 08h00min Na secretaria do PPGANS

Trabalho  interno  da  comissão
examinadora  (prova  título  e
avaliação de anteprojeto)

12 e 13/02/19

Período  para  solicitação  de
recurso  ao  resultado  da  prova
escrita

12 e 13/02/19 08h00min  as
17h00min

Secretaria do PPGANS – ENUFBA

Resultado  das  solicitações  de
recurso  ao  resultado  da  prova
escrita

14/02/19 A  partir  das
16h00min

Site  do  pgnut.ufba.br  e  nos murais
da ENUFBA

Divulgação  da  relação  de
candidatos  selecionados  para
defesa de anteprojeto

14/02/19 A  partir  das
17h00min

Site  do  pgnut.ufba.br  e  nos murais
da ENUFBA

Sessões  de  defesa  de
anteprojetos

15, 18 e
19/02/19

08h00 às 17h30 ENUFBA (local a divulgar)

Homologação  do  resultado  da
seleção  pelo  Colegiado  do
Programa

22/02/19 A partir das 14h00 ENUFBA (local a divulgar)

Divulgação  do  Resultado  da
seleção

22/02/19 A partir das 17h00 Site  do  www.pgnut.ufba.br  e  nos
murais da ENUFBA

Período  para  solicitação  de
recurso  ao  resultado  do

25e 26/02/19 09h00 as 17h00 Secretaria do PGNUT
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processo seletivo
Resultado  das  solicitações  de
recurso ao resultado ao processo
seletivo

11/03/19 A partir de 17h00 Site  do  www.pgnut.ufba.br  e  nos
murais da ENUFBA

Divulgação  do  Resultado  final
do processo seletivo

11/03/19 A partir das 17h00 Site  do  www.pgnut.ufba.br  e  nos
murais da ENUFBA

                                                  DOUTORADO (previsão do calendário 2019)

ITEM DATA/
PERÍODO

HORÁRIO OBSERVAÇÕES

Entrega  da  documentação
comprobatória,  memorial  e
anteprojeto.

04/02/19 08h00min

Trabalho  interno  da  comissão
examinadora  (avaliação  de
anteprojetos,  memorial  e  prova
de títulos).

04 e 05/02/19 ENUFBA

Sessões  de  defesa  de
anteprojetos  de  tese  e  de
apresentação oral de memorial

11 e 12/02/19 09h00min  as
17h30min

ENUFBA

Divulgação  do  Resultado  da
seleção

18/02/19 A  partir  das
17h00min

Site  do  www.pgnut.ufba.br  e  nos
murais da ENUFBA

Período  para  solicitação  de
recurso  ao  resultado  do
processo seletivo

19 e 20/02/19 09h00 as 17h00min Secretaria do PPGANS

Resultado  das  solicitações  de
recurso ao resultado ao processo
seletivo

22/02/19 A  partir  das  16h00
min

Site  do  www.pgnut.ufba.br  e  nos
murais da ENUFBA

Divulgação  do  Resultado  final
do processo seletivo

25/02/19 A  partir  das
17h00min

Site  do  pgnut.ufba.br  e  nos murais
da ENUFBA

*O cronograma poderá sofrer modificações a depender do número de inscritos e do calendário acadêmico da UFBA
2019.

Leia-se: 

9. CRONOGRAMA*

ITEM DATA/
PERÍODO

HORÁRIO OBSERVAÇÕES

MESTRADO E DOUTORADO
Divulgação  do  Edital  do
Processo  Seletivo  para  Aluno
Regular  para  Ingresso  em
2019.1

24/07/18 Site  do  pgnut.ufba.br  e  nos murais
da ENUFBA <www.pgnut.ufba.br>

Período de Inscrição 01/10/18 a
14/11/18

Encaminhar  documentos  conforme
Edital  somente via  o  email:
selecaoppgans@ufba.br

Divulgação  da  Homologação
das Inscrições

21/11/18 A  partir  das
14h00min

Site  do  www.pgnut.ufba.br  e  nos
murais da ENUFBA

Prazo  para  interposição  de
recursos  em  relação  às
inscrições.

22 e 23/11/18 08h00 às 14h00min Presencialmente  na  Secretaria  do
PPGANS

Resultado  da  interposição  dos
recursos

03/12/18 A  partir  das
17h00min

Site  do  pgnut.ufba.br  e  nos murais
da ENUFBA

Divulgação  dos  nomes  dos
membros  da  comissão
examinadora  (Mestrado  e
Doutorado)

12/12/18 A partir das17h00 Site  do  pgnut.ufba.br  e  nos murais
da ENUFBA

Solicitação  de  impugnação  de 13 e 14/12/18 08h00min  àsPresencialmente  na  Secretaria  do
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nome de  membro  da  comissão
examinadora

14h00min PPGANS – ENUFBA

Resultado  de  solicitação  de
impugnação  de  nome  de
membro  da  comissão
examinadora

18/12/18 Site  do  www.pgnut.ufba.br  e  nos
murais da ENUFBA

MESTRADO (previsão do calendário 2019)

Prova  de  escrita  de
conhecimentos

01/02/19 09h00 às 13h00min ENUFBA (local a divulgar)

Divulgação  de  resultados  da
prova escrita de conhecimentos

06/02/19 A  partir  das
17h00min

Site  do  www.pgnut.ufba.br  e  nos
murais da ENUFBA

Entrega  de  documentos
comprobatórios  do  currículo
Lattes

07/02/19 08h00min Na secretaria do PPGANS

Trabalho  interno  da  comissão
examinadora  (prova  título  e
avaliação de anteprojeto)

07 e 08/02/19

Período  para  solicitação  de
recurso  ao  resultado  da  prova
escrita

07 e 08/02/19 08h00min  as
14h00min

Secretaria do PPGANS – ENUFBA

Resultado  das  solicitações  de
recurso  ao  resultado  da  prova
escrita

12/02/19 A  partir  das
10h00min

Site  do  pgnut.ufba.br  e  nos murais
da ENUFBA

Divulgação  da  relação  de
candidatos  selecionados  para
defesa de anteprojeto

12/02/19 A  partir  das
17h00min

Site  do  pgnut.ufba.br  e  nos murais
da ENUFBA

Sessões  de  defesa  de
anteprojetos

13 a 15/02/19 08h00 às 17h30min ENUFBA (local a divulgar)

Homologação  do  resultado  da
seleção  pelo  Colegiado  do
Programa

18/02/19 A  partir  das
14h00min

ENUFBA (local a divulgar)

Divulgação  do  Resultado  da
seleção

18/02/19 A  partir  das
17h00min

Site  do  www.pgnut.ufba.br  e  nos
murais da ENUFBA

Período  para  solicitação  de
recurso  ao  resultado  do
processo seletivo

19 e 20/02/19 09h00min  as
14h00min

Secretaria do PGNUT

Resultado  das  solicitações  de
recurso ao resultado ao processo
seletivo

22/02/19 A  partir  de
17h00min

Site  do  www.pgnut.ufba.br  e  nos
murais da ENUFBA

Divulgação  do  Resultado  final
do processo seletivo

22/02/19 A  partir  das
17h00min

Site  do  www.pgnut.ufba.br  e  nos
murais da ENUFBA

                                                  DOUTORADO (previsão do calendário 2019)
ITEM DATA/

PERÍODO
HORÁRIO OBSERVAÇÕES

Entrega  da  documentação
comprobatória  do  Currículo
Lattes 

01/02/19 08h00min

Trabalho  interno  da  comissão
examinadora  (avaliação  de
anteprojetos,  memorial  e  prova
de títulos).

01 e 04/02/19 ENUFBA

Divulgação  da  ordem  dos
candidatos  para  defesa  de
anteprojeto  de  tese  e  da
apresentação oral de memorial

05/02/19 09h00min Site  do  www.pgnut.ufba.br  e  nos
murais da ENUFBA

Sessões  de  defesa  de
anteprojetos  de  tese  e  de
apresentação oral de memorial

06 e 07/02/19 09h00min  as
17h30min

ENUFBA

Divulgação  do  Resultado  da 11/02/19 A  partir  dasSite  do  www.pgnut.ufba.br  e  nos



seleção 17h00min murais da ENUFBA
Período  para  solicitação  de
recurso  ao  resultado  do
processo seletivo

12 e 13/02/19 09h00 as 17h00min Secretaria do PPGANS

Resultado  das  solicitações  de
recurso ao resultado ao processo
seletivo

15/02/19 A  partir  das  16h00
min

Site  do  www.pgnut.ufba.br  e  nos
murais da ENUFBA

Divulgação  do  Resultado  final
do processo seletivo

15/02/19 A  partir  das
17h00min

Site  do  pgnut.ufba.br  e  nos murais
da ENUFBA

*O cronograma poderá sofrer modificações a depender do número de inscritos  e  da disponibilidade da Banca
Examinadora.

Salvador – Bahia, 30 de outubro de 2018 

Profa. Dra. Ligia Amparo da Silva Santos 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação

 em Alimentos, Nutrição e Saúde 
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