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       PROCESSO SELETIVO PPGPSI 2020 - EDITAL Nº 04/2019 

  

  RETIFICAÇÃO  
  

  

A Comissão de Seleção do Mestrado Acadêmico e Doutorado em Psicologia do 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Instituto de Psicologia da Universidade 

Federal da Bahia, no uso de suas atribuições, resolve:  

 

Retificar o Edital Nº 04/2019 de Seleção de Candidatos às vagas do Programa de Pós-

Graduação em Psicologia para os Cursos de Mestrado Acadêmico e Doutorado em 

Psicologia para o ano de 2020. A retificação diz respeito ao reajuste dos valores das 

taxas de inscrição, alteradas pela Portaria 120/2019 de 17/09/2019. Informamos que 

os boletos gerados em data anterior à do reajuste serão aceitos normalmente 

para efeito de inscrição. 

O documento completo do referido Edital, encontra-se publicado em: 

https://pospsi.ufba.br/sites/pospsi.ufba.br/files/edital_selecao_2020_final.pdf 

 

 

Onde se lê: 

 

3.5.1. Mestrado acadêmico:  

 

e) Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição de R$ 92,99 (noventa e dois 

reais e noventa e nove centavos) mediante Guia de Recolhimento da União (GRU) 

(vide item 3.7.) 

 

Leia-se:  

 

3.5.1. Mestrado acadêmico:  

 

e) Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição de R$ 93,88 (noventa e três 

reais e oitenta e oito centavos) mediante Guia de Recolhimento da União (GRU) (vide 

item 3.7.) 

 

Onde se lê:  

 

3.5.2. Doutorado: 

 

e) Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição de R$ 125,82 (cento e vinte e 

cinco reais e oitenta e dois centavos) mediante Guia de Recolhimento da União (GRU) 

(vide item 3.7.) 

 

 

 

https://pospsi.ufba.br/sites/pospsi.ufba.br/files/edital_selecao_2020_final.pdf


Leia-se: 

 

3.5.2. Doutorado: 

 

e) Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição de R$ 127,03 (cento e vinte e 

sete reais e três centavos) mediante Guia de Recolhimento da União (GRU) (vide item 

3.7.) 

 

Onde se lê: 

 

3.7. Para efetivação de sua inscrição no processo seletivo, o candidato deverá gerar 

no site da Superintendência Acadêmica da UFBA (https://supac.ufba.br/servicos-

academicosboletos) uma guia de recolhimento (GRU) no valor de R$ 92,99 (noventa 

e dois reais e noventa e nove centavos), para os (as) candidatos (as) ao curso de 

mestrado acadêmico, ou de R$ 125,82 (cento e vinte e cinco reais e oitenta e dois 

centavos), para os (as) candidatos (as) ao curso de doutorado. O pagamento deve ser 

realizado no Banco do Brasil (001), pelos guichês, caixas-eletrônicos e internet (na 

guia Pagamento/GRU Simples) 

 

Leia-se: 

 

3.7. Para efetivação de sua inscrição no processo seletivo, o candidato deverá gerar 

no site da Superintendência Acadêmica da UFBA (https://supac.ufba.br/servicos-

academicosboletos) uma guia de recolhimento (GRU) no valor de R$ 93,88 (noventa 

e três reais e oitenta e oito centavos), para os (as) candidatos (as) ao curso de 

mestrado acadêmico, ou de R$ 127,03 (cento e vinte e sete reais e três centavos), 

para os (as) candidatos (as) ao curso de doutorado. O pagamento deve ser realizado 

no Banco do Brasil (001), pelos guichês, caixas-eletrônicos e internet (na guia 

Pagamento/GRU Simples) 

 

 

 

 
  

 Salvador, 02 de outubro de 2019.  
   

Comissão de Seleção  

PPGPSI 2020 

Rua Aristides Novis, 197, Federação, CEP 40210-730 – Salvador - BA  
: (71) 3283.6442 | : ppgpsi@ufba.br/ppgpsi.ufba@gmail.com  

: www.ppgpsi.ufba.br  


