EDITAL 01/2017 DO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO: ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIA DE
DADOS E BIG DATA - ECD

O Coordenador do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ciência de Dados e Big Data (ECD) do
Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal da Bahia, no uso de suas
atribuições, torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas ao processo
seletivo para o curso de Especialização em Ciência de Dados e Big Data no 1º semestre letivo do
ano de 2018 conforme os seguintes itens do presente edital.
1. O curso de pós-graduação terá como número máximo de vagas 35, não havendo, porém,
obrigatoriedade de abertura de turma caso o total de inscrições efetivas seja inferior a 15.
A carga horária será de 476 horas que corresponde a 442 horas teórico-práticas e 34 horas
destinadas à elaboração do trabalho de conclusão de curso.
2. As inscrições para o processo seletivo de candidatos à admissão para a turma de 2018 da
ECD estarão abertas de 25 de Junho de 2018 até 25 de Julho de 2018.
3. A taxa de inscrição para o processo seletivo é de R$150,00, caso o candidato não seja
selecionado este valor será reembolsado.
4. O processo seletivo será conduzido por uma Comissão de Avaliação composta por três
docentes vinculados à ECD, a qual atuará como Banca Examinadora.
5. Os candidatos deverão enviar, via e-mail, à coordenação da ECD os seguintes documentos:
 Formulário de inscrição (Anexo I) devidamente preenchido e assinado;
 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição gerada pelo Sistema de
Gerenciamento de Guias de Recolhimentos da União – SGGRU;
 Cópia do CPF e RG;
 Curriculum vitae;
 Diplomas acadêmicos ou declaração de conclusão de curso;
 Histórico escolar da graduação;
 Termo de Compromisso de pagamento das parcelas financeiras (Anexo II).
6. Os documentos mencionados no item 4 deverão ser enviados exclusivamente para o e-mail
ecd.ufba@ufba.br, sendo essa submissão obrigatória e indispensável para a homologação
da candidatura pela Banca Examinadora.
7. O processo seletivo consistirá na realização das seguintes etapas:
 Análise de histórico acadêmico e profissional;
 Entrevista pessoal, caso a comissão responsável pelo processo seletivo julgue
conveniente.

8. Após a realização de todas as etapas do processo seletivo, a classificação dos candidatos
será feita pela Banca Examinadora. O resultado final será divulgado no site www.ecd.ufba.br
e anunciado via e-mail aos candidatos até ao dia 8 de Agosto de 2018.
9. Os candidatos tem o direito de solicitar recurso nas 48 horas seguintes à divulgação do
resultado final do processo seletivo. O recurso deve ser solicitado exclusivamente via e-mail
(ecd.ufba@ufba.br) com o assunto “Recurso Seleção Especialização em Ciência de Dados e
Big Data – Nome do Candidato”.
10. Dez por cento do número de matriculados será destinado a bolsas integrais, sendo:
 A concessão de bolsas é válida apenas para a turma 2018;
 Exigido um bom desempenho acadêmico, sendo que o bolsista perderá a bolsa caso
tenha reprovações em mais de duas disciplinas.
 Terão prioridade a alunos egressos da Universidade Federal da Bahia dos cursos de
graduação em Estatística e mestrado em Matemática.
 A seleção de bolsistas será realizada tendo por base edital específico a ser divulgado
no site www.ecd.ufba.br;
11. A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos para matrícula ou a prática de
falsidade ideológica em prova documental acarretará cancelamento da inscrição do
candidato, sua eliminação do Processo Seletivo, ainda que já tenha sido publicado o
resultado final.
12. As orientações para a matrícula dos candidatos selecionados serão disponibilizadas no site
da ECD no endereço: www.ecd.ufba.br.

Informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail ecd.ufba@ufba.br.

Jalmar Manuel Farfan Carrasco
Coordenador do curso de Especialização em Ciência de Dados e Big Data

Evandro Carlos Ferreira dos Santos
Diretor do Instituto de Matemática e Estatística

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
INFORMAÇÕES PESSOAIS
Nome Completo
RG
Naturalidade
CPF
Sexo
Endereço Residencial
Complento do Endereço
Número
Cidade
(DDD) Telefone
E-mail

Masculino

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Graduação
Ano de Conclusão
Instituição
Especialização (Opcional)
Ano de Conclusão
Instituição
Mestrado (Opcional)
Ano de Conclusão
Instituição
Doutorado (Opcional)
Ano de Conclusão
Instituição

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Instituição onde trabalha
Endereço
(DDD) Telefone
Cargo/função

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data de Expedição
Data de Nacimento
Título de Eleitor
Feminino

CEP
Estado
(DDD) Celular
Outro contato

Nº

ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS FINANCEIRAS

Eu, _____________________________________________, comprometo-me a honrar com o
pagamento das parcelas financeiras do curso de Especialização em Ciência de Dados e Big Data
do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal da Bahia.

Nome do Candidato
CPF:

