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A Comissão de Seleção vem divulgar o cronograma de apresentação da carta de 

intenção para o EDITAL DE SELEÇÃO 001/2022, do Processo Seletivo de Aluno Regular no 

Programa de Pós-Graduação Lato sensu em Residência Profissional em Ciências Agrárias do 

Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia, para ingresso no primeiro semestre acadêmico do ano de 2022. 

Conforme previsto no cronograma do edital, a apresentação será no dia 28/04, por 

videoconferência, na plataforma Meet, do Google.  

 

Para o do projeto “Programa de Residência Profissional Agrícola em Sistemas de 

Produção de Ruminantes na Bahia”, a sala virtual será acessada pelo link enviado por email 

indicado pelo candidato no ato da inscrição dentro do sistema SIGAA-UFRB. O horário de cada 

candidato está mostrado no quadro abaixo: 

 

Cronograma de apresentações da carta de intenção do projeto Programa de Residência 

Profissional Agrícola em Sistemas de Produção de Ruminantes na Bahia. 

Número de inscrição Data Horário 

5365 28/04 10h:30 

5366 28/04 11h:00 

 
  

Para o projeto ‘ Cooperação interinstitucional visando a formação acadêmica e de 

recém-formados dos cursos de ciências agrárias do Recôncavo da Bahia através do programa 

de residência agrícola’ a sala virtual será acessada pelo link enviado por email indicado pelo 

candidato no ato da inscrição dentro do sistema SIGAA-UFRB. O horário de cada candidato 

ingressar na sala está mostrado no quadro abaixo: 

 

Cronograma de apresentações da carta de intenção do projeto Cooperação interinstitucional 

visando a formação acadêmica e de recém-formados dos cursos de ciências agrárias do 

Recôncavo da Bahia através do programa de residência agrícola’ 

Número de inscrição Data Horário 

5361 28/04 08h:30 

5363 28/04 08h:50 

5364 28/04 09h:10 

5372 28/04 09h:30 

5374 28/04 09h:50 

5378 28/04 10h:10 
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Para o projeto ‘Qualificação profissional de jovens das ciências agrárias: produção e 

comercialização de alimentos em empreendimentos da agricultura familiar no estado da Bahia’ 

a sala virtual será acessada pelo link enviado por email indicado pelo candidato no ato da inscrição 

dentro do sistema SIGAA-UFRB.  

O horário de cada candidato está mostrado no quadro abaixo: 

 

 

Cronograma de apresentações da carta de intenção do projeto ‘Qualificação profissional de 

jovens das ciências agrárias: produção e comercialização de alimentos em empreendimentos da 

agricultura familiar no estado da Bahia’. Solicitamos que todos os candidatos se façam presente 

na presente sala virtual as 14h.  

 

Número de inscrição Data Horário 

5359 28/04 14h:00 

5369 28/04 14h:20 

5371 28/04 14h:40 

5376 28/04 15h:00 

 

Para o projeto ‘Residência Profissional em Associações e Cooperativas da Agricultura 

Familiar Vinculadas à FETRAF-BA a sala virtual será acessada pelo link enviado por email 

indicado pelo candidato no ato da inscrição dentro do sistema SIGAA-UFRB. O horário de cada 

candidato ingressar na sala está mostrado no quadro abaixo: 

 

Cronograma de apresentações da carta de intenção do projeto ‘Projeto: Residência 

Profissional em Associações e Cooperativas da Agricultura Familiar Vinculadas à FETRAF-BA. 

Número de inscrição Data Horário de acesso a sala 

5362 28/04 09h:00 

5367 28/04 09h:30 

5377 28/04 10h:00 

5379 28/04 10h:30 
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5380 28/04 11h:00 

  

 

Qualquer dúvida enviar e-mail para 
duvidas.agroresidencial@ccaab.ufrb.edu.br 

 

Cruz das Almas, 27 de abril de 2022. 

 

 

Comissão de Seleção 


