
  
 
 

Comunicação Política, Cultura e Sociedade no Brasil em 2022 
 

Edital de Inscrição – Projeto de Extensão UFBA 90/2022 

 

1. O presente edital visa contemplar inscrições de pessoas interessadas no curso livre de 
formação e qualificação denominado “Comunicação Política, Cultura e Sociedade no 
Brasil em 2022”. 

2. O curso tem duração de 4 (quatro meses), com início a 9 de agosto e término a 17 de 
novembro de 2022. 

3. A carga horária total do curso é de 180 horas, com duas aulas semanais nos seguintes 
dias e horários: terça-feira e quinta-feira, das 18h30 às 21h30. 

4. Terá direito a Certificado de Participação emitido pela Pró-Reitoria de Extensão 
Universitária a pessoa participante que perfizer, no mínimo, 70% da carga horária total 
do curso. 

5. O curso será ministrado na modalidade remota pelo professor titular da Universidade 
Federal da Bahia, Fernando Conceição, coordenador do Grupo de Pesquisa Permanecer 
Milton Santos, com uso de plataformas virtuais disponibilizadas exclusivamente às 
pessoas inscritas. 

6. O projeto é gerenciado pela Fapex (Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão), 
tendo sido aprovado em todas as instâncias acadêmico-administrativas e de auditoria da 
UFBA, com extrato publicado no Diário Oficial da União. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

7. Período de inscrições:  19 a 30/07/2022. 

8. A pessoa interessada a uma das vagas deve enviar de 19 a 30/07/2022 ao e-mail 
comcultsociedadeufba@gmail.com cópia da seguinte documentação: 

I – Documento oficial de identidade com foto; 

II – Comprovante atual de endereço residencial; 

III – Comprovante de curso superior concluído ou em andamento; ou cópia de 
comprovante de conclusão do ensino médio; 



IV – Ficha de inscrição preenchida e assinada (baixe no site); 

V – Comprovante de pagamento da taxa única da Guia de Recolhimento da União-GRU 
(baixe no site ou aqui: 
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=UlaT+PvP17c= ) 

9. Poderá inscrever-se qualquer pessoa que possua formação em curso superior de 
qualquer área, concluído ou em andamento, ou que tenha concluído o nível médio de 
ensino. 

 

 

DOS INSCRITOS 

10. A lista nominal dos inscritos será divulgada no dia 2 de agosto de 2022 nos 
seguintes endereços eletrônicos:  

a) www.facom.ufba.br  

b) https://permanecermiltonsantos.blogspot.com 

11. De 3 a 4/08/22 a Equipe de Coordenação entrará em contato por e-mail com cada 
um dos inscritos, visando orientar sobre os procedimentos de participação, inclusive de 
conteúdo bibliográfico, nas aulas remotas síncronas e assíncronas. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12. Pedidos de informações adicionais sobre o processo de inscrição devem ser feitos 
exclusivamente pelo e-mail comcultsociedadeufba@gmail.com . 

13. O pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), taxa única, não é 
reembolsável por desistência da pessoa inscrita em qualquer momento depois de 
efetivado. 

14. Se houver intercorrência motivada por fatos alheios à vontade do responsável pelo 
curso, é assegurado a cada pessoa inscrita o direito de ser ressarcida do valor da GRU 
recolhido à instituição. 

 

 

Salvador, 15 de julho de 2022. 

A Coordenação 

 

 


