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UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB 
CAMPUS PAULO FREIRE 
CENTRO DE FORMAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E SUSTENTABILIDADE 

 
 

ERRATA 
 

Correção das datas do cronograma do Edital PPGCS 02/2022 
 

Onde se lê: 

4. CRONOGRAMA 

4.1. Publicação do edital: 17 de janeiro de 2022 

4.2. Período de inscrições: 18 de janeiro de 2022 à 13 de fevereiro de 2022 (on-line). 

4.3. Publicação do resultado: até 15 de fevereiro de 2022. 

4.3. Interposição de recursos: 16 de fevereiro de 2022 com envio à ppgcs@ufsb.edu.br. 

4.4. Respostas a interposição de recursos: até 18 de fevereiro de 2022. 

4.5. Publicação do resultado final: até 18 de fevereiro de 2022. 

4.6. Entrega de documentos: Até 25 de março de 2022 (on-line), exclusivamente para o endereço de 

email: posgraduacao.cpf@ufsb.edu.br. O setor de apoio a pós-graduação fará o recebimento dos 

documentos de forma on-line e, se necessário, entrará em contato no dia 04 de março de 2022, por 
telefone ou e-mail, para confirmação de dados e eventuais dúvidas. 

4.7. Previsão de início das aulas: 21 de março de 2022 ou conforme calendário vigente do PPGCS (o 

PPGCS segue o início e fim das aulas dos quadrimestres pelo calendário da graduação da UFSB). 
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Teixeira de Freitas, 18/02/2022. 
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