
Prezados(as) candidatos(as),  

Em virtude da realização da Cerimônia de Comemoração dos 50 anos do Curso de 

Psicologia e 10 anos do Instituto de Psicologia (IPS) da UFBA que ocorrerá no dia 28 

de novembro deste ano na Reitoria da UFBA, às 18:00h, decidiu-se alterar o 

cronograma do Processo Seletivo do Programa de Pós-graduação em Psicologia. 

A retificação do referido cronograma do Edital 04/2018 encontra-se logo abaixo. 

 

Processo Seletivo 2018-2019 RETIFICAÇÃO:  

Edital 04/2018  

[SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA PARA OS CURSOS DE MESTRADO 

ACADÊMICO E DE DOUTORADO PARA O ANO DE 2019] 
RETIFICAÇÃO EDITAL Nº 04/2018  
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Psicologia retifica o Edital 
04/2018 do Processo Seletivo 2018-2019 para os cursos de mestrado acadêmico e de 
doutorado para o ano de 2019, alterando o cronograma do referido edital. Na tabela a 
seguir constam: a) as novas datas da Publicação dos resultados da defesa oral dos 
anteprojetos (nomes e respectivas notas); b) novo Prazo para pedidos de recursos 
da defesa oral dos anteprojetos; c) nova data de Publicação do resultado do 
processo seletivo (nomes e respectivas notas); d) novo Prazo para pedidos de 
recursos do resultado do processo seletivo e; e) nova data de Publicação do 
resultado final do processo seletivo (nomes e respectivas notas).  

 

8. DO CRONOGRAMA  

8.1. As novas datas da Publicação dos resultados da defesa oral dos anteprojetos (nomes 

e respectivas notas), Prazo para pedidos de recursos da defesa oral dos anteprojetos, 

Publicação do resultado do processo seletivo (nomes e respectivas notas), Prazo para 

pedidos de recursos do resultado do processo seletivo e Publicação do resultado final do 

processo seletivo (nomes e respectivas notas) constam das Tabelas a seguir:  

 

MESTRADO ACADÊMICO 

DATA                            ATIVIDADE HORÁRIO 

17/09/2018 a 16/10/2018 Inscrições Via Internet 

17/10/2018 Divulgação das inscrições recebidas Até as 17:00 horas 

18/10/2018 Publicação das inscrições homologadas Até as 17:00 horas 



19/10/2018 e 22/10/2018 Prazo para pedidos de recursos de inscrições 

homologadas 
Das 9:00 às 15:00 horas 

23/10/2018 Publicação do resultado de pedidos de recursos de 

inscrições homologadas 
Até as 17:00 horas 

24/10/2018 Prova de língua inglesa 14:00 horas 

26/10/2018 
Publicação dos resultados da Prova de Língua Inglesa 

(nomes e respectivas notas) 
Até as 17:00 horas 

29/10/2018 e 30/10/2018 Prazo para pedidos de recursos da Prova de Língua 

Inglesa 
Das 9:00 às 15:00 horas 

31/10/2018 Publicação do resultado de pedidos de recursos da Prova 

de Língua Inglesa 
Até as 17:00 horas 

06/11//2018 Prova de Habilidades Específicas 14:00 horas 

12/11/2018 Publicação dos resultados da Prova de Habilidades 

Específicas (nomes e respectivas notas) 
Até as 17:00 horas 

 13/11/2018 e 14/11/2018 
Prazo para pedidos de recursos da Prova de Habilidades 

Específicas 
Das 9:00 às 15:00 horas 

16/11/2018 
Publicação do resultado de pedidos de recursos da Prova 

de Habilidades Específicas 
Até as 17:00 horas 

19/11/2018 a 23/11/2018 Defesa oral dos anteprojetos 
Das 08:00 às 18:00 

horas 

30/11/2018 
Publicação dos resultados da defesa oral dos 

anteprojetos (nomes e respectivas notas) 
Até as 17:00 horas 

03/12/2018 e 

04/12/2018 

Prazo para pedidos de recursos da defesa oral dos 

anteprojetos 
Das 9:00 às 15:00 horas 

06/12/2018 
Publicação do resultado de pedidos de recursos da 

defesa oral dos anteprojetos 
Até as 17:00 horas 

07/12/2018 
Publicação do resultado do processo seletivo (nomes 

e respectivas notas) 
Até as 17:00 horas 

10/12/2018 e 

11/12/2018 

Prazo para p edidos de recursos do resultado do 

processo seletivo 
Das 9:00 às 15:00 horas 

13/12/2018 
Publicação do resultado final do processo seletivo 

(nomes e respectivas notas) 
Até as 17:00 horas 

 

 

 

 

 



DOUTORADO 

DATA ATIVIDADE HORÁRIO 

17/09/2018 a 16/10/2018 Inscrições Via Internet 

17/10/2018 Divulgação das inscrições recebidas Até as 17:00 horas 

18/10/2018 

 

Publicação das inscrições homologadas Até as 17:00 horas 

 19/10/2018 e 22/10/2018 Prazo para pedidos de recursos das inscrições 

homologadas 

Das 9:00 às 15:00 

horas 

23/10/2018 Publicação do resultado de pedidos de recursos de 

inscrições homologadas 
Até as 17:00 horas 

24/10/2018 Prova de Língua Inglesa 14:00 horas 

26/10/2018 Publicação dos resultados da Prova de Língua Inglesa 

(nomes e respectivas notas) 
Até as 17:00 horas 

29/10/2018 e 30/10/2018 Prazo para pedidos de recursos da Prova de Língua 

Inglesa 

Das 9:00 às 15:00 

horas 

31/10/2018 Publicação do resultado de pedido de recursos da Prova 

de Língua Inglesa 
Até as 17:00 horas 

09/11/2018 Publicação dos resultados da análise curricular (nomes 
e respectivas notas) 

Até as 17:00 horas 

12/11/2018 e 

13/11/2018 
Prazo para p edidos de recursos da análise curricular Das 9:00 às 15:00 horas 

14/11/2018 
Publicação do resultado de pedido de recursos da análise 

curricular 
Até as 17:00 horas 

19/11/2018 a 23/11/2018 Defesa oral dos anteprojetos 
Das 08:00 às 18:00 

horas 

30/11/2018 
Publicação dos resultados da defesa oral dos 

anteprojetos (nomes e respectivas notas) 
Até as 17:00 horas 

03/12/2018 e 

04/12/2018 

Prazo para pedidos d e  recursos da defesa oral dos 

anteprojetos 
Das 9:00 às 15:00 horas 

06/12/2018 
Publicação do resultado de pedido de recursos da 

defesa oral dos anteprojetos  
Até as 17:00 horas 

07/12/2018 Publicação do resultado do processo seletivo (nomes 

e respectivas notas) 

Até as 17:00 horas 

10/12/2018 e 

11/12/2018 

Prazo para p edidos de recursos do resultado do 

processo seletivo 

Das 9:00 às 15:00 

horas 

13/12/2018 Publicação do resultado final do processo seletivo 

(nomes e respectivas notas) 
Até as 17:00 horas 

 

 

 


