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Comunicado 
 

Informamos que conforme previsto no item 9.5. do EDITAL DO PROCESSO 

SELETIVO PARA ACESSO AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO NA MODALIDADE 

DE ENSINO A DISTÂNCIA: BACHARELADO EM BIBLIOTECONOMIA, 

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA E LICENCIATURA EM TEATRO e no item 

8.5. do EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ACESSO 

AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO: BACHARELADO EM BIBLIOTECONOMIA, 

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA E LICENCIATURA EM TEATRO PARA 

PROFESSORES DA REDE PÚBLICA E SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA, a UFBA não ofertará o curso de Bacharelado em Biblioteconomia, no 

Polo de Brumado, em função de não ter sido alcançado o mínimo de 30 (trinta) 

alunos para formação de uma turma.  

Segue abaixo a transcrição dos referidos itens dos editais, respectivamente: 

9.5. A UFBA se reserva ao direito de não oferecer o curso no Polo, caso o 

número de selecionados pelos editais e matriculados não alcance o mínimo 

de alunos para formação de uma turma (30 alunos) e transferir a oferta do 

curso para outro Polo, onde exista a demanda, após esgotadas todas as 

possibilidades de convocações. Caso o candidato aprovado não tenha 

interesse em sua transferência para o novo polo ofertado, fará jus a 

devolução do valor da taxa paga em sua inscrição, a critério da 

administração; 

8.5. A UFBA se reserva o direito de não oferecer o curso no Polo se o número 

de selecionados pelos editais e matriculados não alcançar o mínimo de 

alunos para formação de uma turma (30 alunos) e transferir a oferta do curso 

para outro Polo onde exista a demanda, após esgotadas todas as 

possibilidades de convocações. Caso o candidato aprovado não tenha 

interesse em sua transferência para o novo polo ofertado, fará jus a 
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devolução do valor da taxa paga em sua inscrição, a critério da 

administração. 

Os candidatos aprovados para o Curso de Bacharelado em Biblioteconomia, no 

Polo de Brumado, deverão encaminhar e-mail para sead@ufba.br, até o dia 

11/10/20, com o assunto “Candidato aprovado no Curso de Bacharelado em 

Biblioteconomia no Polo de Brumado”, informando se tem interesse de cursar 

em outro polo onde o curso será ofertado e especificar qual o polo que gostaria de 

cursar. Os Polos em que o curso será ofertado são: 

• Ilhéus; 

• Juazeiro; 

• Santo Amaro; 

• Vitória da Conquista. 

Para os candidatos não isentos da taxa de inscrição, caso faça a opção pelo 

ressarcimento do valor pago na inscrição, entraremos em contato para orientarmos 

como será realizado este processo. 

Atenciosamente, 

 

 
Márcia Tereza Rebouças Rangel 

Superintendente de Educação a Distância  
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