Salvador, Bahia-Sexta-Feira
1º de Setembro de 2017
Ano · CI · No 22.252

Educação
Universidade do Estado da Bahia – UNEB
>
AVISO Nº 158/2017 - Abertura das inscrições para o Processo Seletivo do Curso de Pós-Graduação lato sensu - Especialização em
História, Cultura e Sociedade, a ser ofertado pelo Departamento de Educação (DEDC), Campus X da Universidade do Estado da
Bahia (UNEB) em Teixeira de Freitas. O Reitor da UNEB, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público a abertura
das inscrições para o Processo Seletivo do Curso de Pós-Graduação lato sensu - Especialização em História, Cultura e Sociedade, a
ser ofertado pelo DEDC, Campus X da UNEB em Teixeira de Freitas, no período de 11 a 29/09/2017, de segunda à sexta-feira, no
horário das 08h às 13h, a serem realizadas online no site www.ppg.uneb.br, com encaminhamento de documentação pessoalmente
ou por procuração no seguinte endereço: Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Departamento de Educação (DEDC/Campus
X), na sala do Protocolo (Prédio I), localizado na Avenida Kaikan, s/nº - Loteamento Jardim Caraípe - Teixeira de Freitas-BA,
CEP: 45.992-246. O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 100/2017 está disponível em www. selecao.uneb.br/ editais2017. AVISO
Nº 159/2017 - Abertura de inscrições do Processo Seletivo Vestibular 2017, visando o preenchimento de vagas destinadas aos
cursos de graduação na modalidade a distância, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). O Reitor da UNEB, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, torna público a abertura de inscrições do Processo Seletivo Vestibular 2017, visando o
preenchimento de vagas destinadas aos cursos de graduação na modalidade a distância, da UNEB, no período de 05 a 24/09/2017, a
serem realizadas on line, através do site www.vestibularead.uneb.br. O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 101/2017 está disponível
em www.vestibularead.uneb.br e www.selecao.uneb.br/editais2017. AVISO Nº 160/2017 - Prorroga as inscrições do EDITAL Nº
086/2017, referente ao Aviso N° 137/2017, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de 04/08/2017 - Seleção de alunos
regulares para os Cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduC),
ofertados pelo Departamento de Educação (DEDC), Campus I da UNEB em Salvador, com alterações disponíveis em
www.selecao.uneb.br/editais2017.
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