
PPG-AU/UFBA Rua Caetano Moura,121, Federação - CEP: 40210-905 -Salvador-BA – Brasil 

Telefones: 71 3283.5900 ou 5901 / e-mail: ppgau@ufba.br / homepage: www.ppgau.ufba.br 

  

 

EDITAL PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O DOUTORADO 
ACADÊMICO – TURMA 2020-1 

SEGUNDA RETIFICAÇÃO 

 

As retificações aqui expostas devem-se ao grande número de inscrições homologadas, o que dificulta 
sobremaneira o processo seletivo. As alterações estão assinaladas em amarelo. 

III. Do Calendário do Processo Seletivo. 

As datas das fases do processo seletivo estão estabelecidas conforme se segue: 

• Primeira Fase: Análise da documentação e homologação das inscrições 

- Verificação da documentação dos candidatos: 07 a 09 de outubro de 2019;   

- Homologação de candidaturas e divulgação das inscrições aceitas: 10 de outubro de 2019;  

- Prazo para recebimento de Recursos: até as 18:00 horas de 11 de outubro de 2019;  

- Divulgação do resultado dos Recursos: 15 de outubro de 2019.  

• Segunda Fase: Avaliação do Projeto de Tese (só as candidaturas homologadas) 

- Período de avaliação: de 16 de outubro a 8 de novembro de 2019;  

- Divulgação dos candidatos aprovados na Segunda Fase: 11 de novembro de 2019;  

- Prazo para recebimento de Recursos: até as 18:00 horas do dia 14 de novembro de 2019;  

- Prazo para divulgação do resultado de Recursos: dia 19 de novembro de 2019;  

- Divulgação da programação das sessões de entrevista e defesa do projeto: dia 22 de novembro de 2019.  

• Terceira Fase: Entrevista e Defesa Oral do Projeto de Tese (só para os aprovados na fase anterior) 

- Período de realização: de 25 de novembro a 06 de dezembro de 2019, 

• Quarta Fase: Avaliação do Curriculum Vitae (só para os candidatos aprovados na Terceira Fase) 

- Período de avaliação: 06 a 10 de dezembro de 2019. 

• Resultado Final: 

- Divulgação do Resultado do Processo Seletivo (candidatos aprovados e classificação): 10 de dezembro de 2019; 

- Prazo para recebimento de recursos (referente à terceira e à quarta fases, bem como ao resultado final): até as 
18:00 horas do dia 13 de dezembro de 2019; 

- Julgamento dos recursos: 16 a 19 de dezembro de 2019;  

- Homologação do Resultado pelo Colegiado: 20 de dezembro de 2019. 

- Divulgação dos resultados no sítio web: dia 20 de dezembro 2019. 

V.          Da Comissão de Seleção  

Para o Processo Seletivo do Doutorado serão formadas duas Comissões de Seleção: uma para a Área 
de Concentração em Conservação e Restauro e outra para a Área em Urbanismo. Cada Comissão 
contará com três professores do programa – preferencialmente da Área de Concentração que 
avaliarão.  
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A avaliação do Projeto de Tese (segunda fase) será às cegas, ou seja, sem a identificação do 
candidato ou possível orientador. 

O Processo Seletivo acontecerá dentro das Áreas de Concentração e o número de vagas de 
concorrência universal para cada área será proporcional ao número de inscrições homologadas que 
cada área receber.  

Dentro das Comissões, cada candidato será avaliado por dois professores – e após as avaliações 
serem feitas, em cada etapa, os três membros da Comissão deverão se reunir para balizar as notas e 
as avaliações.    

Se houver uma discrepância grande entre os resultados finais das avaliações de cada etapa para cada 
professor, deve ser solicitada uma terceira avaliação a outro membro de uma das quatro Comissões 
de compõem o Processo Seletivo para Mestrado e Doutorado do PPG-AU (a não ser que esta 
discrepância aconteça dentro de um cenário de reprovação em ambas as avaliações – a nota de 
aprovação é sempre 7,0). 

Ao final do processo as duas Comissões do Doutorado deverão se reunir para confirmar os resultados 
finais e a classificação final do processo seletivo. No caso do não preenchimento das vagas de uma 
área de concentração, as vagas residuais poderão ser preenchidas por candidatos de outra área, 
desde que haja candidatos aprovados. 

 

 

Salvador, 15 de outubro de 2019 

 

 

 

 

Professor Rodrigo Baeta 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU UFBA) 
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