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Calendário das Provas do Processo Seletivo 2015.1  
Mestrado/Doutorado 

 
 

 
1. Dia 09/12/2014 – Prova Escrita de Inglês 

 
1.1. Será realizada na sala 209 do Instituto de Física. 
1.2. Duração de quatro horas (14h às 18h – Horário de Salvador). 
1.3. Para todos os candidatos (Mestrado e Doutorado), a prova consistirá 

 na interpretação de um texto da literatura científica. 
1.4. É permitido o uso de dicionário. 

 
2. Dia 10/12/2014 – Prova de Conhecimentos 

 
2.1. Será realizada na sala 109 do Instituto de Física. 
2.2. Duração de quatro horas (09h às 13h – Horário de Salvador) 
2.3. Para os candidatos ao Mestrado, a prova constará de quatro 

 questões, uma de cada tópico a seguir e em nível de Graduação em 
 Física: 

 Mecânica Clássica 

 Eletromagnetismo Clássico 

 Termodinâmica e Física Estatística 

 Estrutura da Matéria e Mecânica Quântica 
2.4. Para os candidatos ao Doutorado, a prova constará de oito questões, 

 duas de cada tópico a seguir, sendo uma em nível de Graduação em 
 Física e a outra em nível de Pós-Graduação em Física: 

 Mecânica Clássica 

 Eletromagnetismo Clássico 

 Termodinâmica e Física Estatística 

 Estrutura da Matéria e Mecânica Quântica 
2.5. Os candidatos ao Doutorado deverão apresentar a solução de quatro 

 questões, uma de cada tópico acima, seguindo o critério de que pelo 
 menos duas sejam em nível de Pós-Graduação em Física. 
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3. Dia 11/12/2014 – Entrevistas 
 
3.1. As entrevistas serão realizadas nas dependências do Instituto de 

 Física, sala de apoio da Pós-Graduação. 
3.2. O calendário específico será divulgado oportunamente, considerando 

 o número final de inscritos homologados, iniciando às 09h. 
3.3. Para todos os candidatos (Mestrado e Doutorado), a prova consistirá 

 na arguição oral sobre conhecimentos pertinentes à vida 
 acadêmica. 
 

4. Observações 
 
4.1. Conforme os itens 4.5.1 e 4.5.2 do Edital 002/2014, as provas 

(conhecimentos, inglês e entrevistas) poderão ser realizadas em outra 
Instituição de Ensino Superior, nas mesmas datas e horários realizados no 
Instituto de Física da UFBA, desde que o candidato tenha indicado no 
formulário de inscrição pelo menos um nome, telefone e endereço 
eletrônico de professor que será responsável pela supervisão e posterior 
envio à Secretaria do PPGF. 

4.2. Conforme o item 4.9 do Edital 002/2014, os candidatos poderão 
solicitar dispensa da prova escrita de inglês mediante a apresentação de 
comprovantes de proficiência em língua inglesa dos tipos TOEFL (Test of 
English as a Foreing Language), IELTS (International English Language 
Testing System), CPE (Cambridge English: Proficiency) ou ECPE 
(Examination for the Certificate of Proficiency in English), com resultados 
correspondentes ao nível"competent user". 

 
 
 
Salvador, 03 de dezembro de 2014 

 


