INFORMAÇÕES PARA OS CANDIDATOS
Seleção do CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENHO: COM
ÊNFASE EM DESENHO, REGISTRO E MEMÓRIA VISUAL E EM
METODOLOGIA DO DESENHO estarão abertas aos profissionais de Nível
Superior, portadores do Diploma de Graduação Plena até o dia 20 de maio de
2019

1. INSCRIÇÕES:
As inscrições serão realizadas na Coordenação do Curso, no Módulo 2, MP 21 – Pós
Graduação em Desenho, Campus Universitário, das 09:00 às 11:30 e das 14 às 17:00
horas, de segunda a sexta feira, mediante o pagamento da taxa de inscrição de R$
100,00 (cem reais), através de depósito identificado: Banco: 001, Agência: 3832-6,
Conta Corrente: 991.530-3 do Banco do Brasil.
As inscrições serão feitas pessoalmente ou por representante, com apresentação de
procuração com firma reconhecida. Não serão aceitas inscrições com documentação
incompleta, pendente, ou com fotocópia ilegível.
Período de inscrições: até o dia 20 de maio de 2019.
Os candidatos que obtiveram os cursos de Graduação e/ou Pós-Graduação no
exterior deverão apresentar sua documentação revalidada na forma da lei.
Para a inscrição, serão exigidas fotocópias e originais ou fotocópias autenticadas dos
seguintes documentos:
a) Diploma de graduação ou Certificado de Conclusão de Curso
Superior;
b) Histórico Escolar da Graduação;
c) Certidão de Nascimento ou Casamento;
d) Cédula de identidade;
e) CPF;
f) Titilo de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
g) Prova de quitação com o serviço militar para o sexo masculino com
até 45 anos de idade;
h) Curriculum Vitae atualizado e comprovado;
i) Anteprojeto;
j) 01 foto 3 X 4;
k) Recibo de pagamento da taxa de inscrição;
2. NÚMERO DE VAGAS:
Serão oferecidas 30 (trinta) vagas, sendo 10% das vagas destinadas para o
quadro de servidores técnicos-administrativos e docentes da UEFS, após
aprovados no processo seletivo.
3. SELEÇÃO
Período: 22 e 24 de maio de 2019.
Critérios: A seleção será feita por um anteprojeto, entrevista, análise de
Curriculum Vitae, histórico escolar e entrevista informacional.

4. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados até o dia 28 maio de 2019, às 16:00 h no
Módulo 2, sala MP 21 – Pós-Graduação em Desenho, Campus Universitário.
5. MATRÍCULA
Os selecionados deverão comparecer à Divisão de Assuntos Acadêmicos (1º
andar – Prédio da reitoria) pessoalmente ou através de representante munido de
procuração na data a ser marcada pela mesma para a entrega da documentação
abaixo especificada e para efetivação da matrícula. Não serão aceitos documentos
rasurados, com divergência de datas, de dados ou com qualquer outra divergência
e/ou estado que comprometa sua legibilidade. Perderá o direito à vaga aquele que
não apresentar a documentação completa e correta até a data definida para
matrícula.
Deverão ser entregues, no ato da matrícula, originais e cópias de toda a
documentação ou cópias já autenticadas em cartório.
- Diploma de graduação ou Certificado de Conclusão de Curso.
- Histórico Escolar da graduação
- Certidão de Nascimento ou Casamento (obrigatória para estado civil casado)
- Documento de Identidade (Civil ou Carteira Profissional)
- CPF
- Título de Eleitor
- Comprovante de votação da última eleição ou Certificado de quitação com a
Justiça Eleitoral
- Certificado de Reservista (somente para selecionados do sexo masculino com até
45 anos de idade)
- 01 foto 3x4
Para os alunos que, no ato da matrícula, apresentarem Certificado de Conclusão de
Curso, informamos que este terá validade de 1 (um) ano a partir da data de sua
expedição, devendo o aluno, neste prazo, apresentar o diploma.
6. INÍCIO DAS AULAS
Início das aulas: 31 de maio de 2019.

