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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 2, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023 RETIFICA O EDITAL Nº 
01/2023

A Coordenação do Programa de Pós Graduação em Currículo, Linguagens e Inovações Pedagógica
– Mestrado Profissional em Educação, retifica o Edital Nº 01/2023 de 30/01/2023 do processo
seletivo para o preenchimento das vagas no curso de Mestrado Profissional em Educação, conforme
abaixo discriminado:

- No item 4.4 No ato da inscrição, deverão ser anexados ao formulário eletrônico
os seguintes documentos:

Onde se lê:

ATENÇÃO:

Para gerar a GRU o/a candidato/a deve acessar o link acima e:

a) clicar em “Cursos de Mestrado” na seção “BOLETO BANCÁRIO – GRU;
b) clicar m “Gerar nova GRU”;
c) clicar no campo onde está escrito “serviços”;
d) escolher “INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO”
e) preencher corretamente o que se pede.

VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO R$ 96,81

Após o pagamento da taxa de inscrição, os/as candidatos/as devem guardar o comprovante de
pagamento da inscrição, pois ele será solicitado no ato da entrega de documentos, caso seja
aprovado/a no processo seletivo



Leia-se:

ATENÇÃO:

Para gerar a GRU o/a candidato/a deve acessar o link acima e:

a) clicar em “Cursos de Mestrado” na seção “BOLETO BANCÁRIO – GRU;
b) clicar m “Gerar nova GRU”;
c) clicar no campo onde está escrito “serviços”;
d) escolher “Mestrado Profissional em Educação”
e) preencher corretamente o que se pede.

VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO R$ 111,64

Após o pagamento da taxa de inscrição, os/as candidatos/as devem guardar o comprovante de
pagamento da inscrição, pois ele será solicitado no ato da entrega de documentos, caso seja
aprovado/a no processo seletivo.

O edital completo, com seus anexos e retificações, está à disposição dos candidatos na Internet,
no endereço http://www.ppgclip.faced.ufba.br.

Salvador, 10 de fevereiro de 2023
PPGCLIP-MPED
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