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E D I T A L PARA SELEÇÃO DE ALUNO ESPECIAL 2020.1 
 

ALUNO ESPECIAL 2020.1 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 20 a 24/01/2020 
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO: 03/02/2020 

 
1. As inscrições serão realizadas na secretaria do Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas 

de 20/01/2020 até o dia 24/01/2020. O candidato selecionado deverá entregar o formulário de inscrição devidamente 
preenchido, título de eleitor e documento de quitação com a justiça eleitoral, comprovante de residência, documento 
de Identificação com foto, CPF, Histórico Acadêmico, Diploma da Graduação e ou Mestrado, documento de 
quitação com o serviço militar (para homens), currículo lattes com comprovações, além do comprovante de 
pagamento da taxa de inscrição e uma foto 3x4. 

2.  No semestre 2020-1 serão ofertadas cinco (5) vagas para alunos especiais no Componente Curricular IMSA59-
Fundamentos de Fisiologia 

 

3. Para efetuar a inscrição no processo de seleção de alunos especiais, o candidato deverá pagar previamente a taxa de 
inscrição da UFBA no valor de R$ 60,75 (Aluno Especial de Pós-Graduação). O boleto para pagamento pode ser 
impresso no site    https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=gS4ChBCzGFk 

4. Os resultados serão divulgados na página do Programa (https://cienciasfiosiologicasims.ufba.br) e no quadro de 
avisos do Programa localizado no Instituto Multidisciplinar em Saúde até o dia 03/02/2020. OBS: O resultado não 
será fornecido por telefone. 

5. Após o resultado, o candidato que tiver sido selecionado deverá efetuar o pagamento da taxa de matrícula da UFBA 
no valor de R$ 187,78 (Matrícula Aluno Especial – Mestrado). O boleto para pagamento pode ser impresso no site   
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=gUQZHyAsQEg 

 
6. Para efetivação da matrícula, a categoria de aluno especial o candidato selecionado deverá assinar uma ficha de 

cadastro do Sistema UFBA, na secretaria do PMPG Ciências Fisiológicas do Instituto Multidisciplinar em Saúde no 
dia 18 de fevereiro de 2020, horário das 08:00 as 12:00h. É necessária a apresentação do boleto com o comprovante 
original de pagamento da taxa de matrícula. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

7. O Programa não se responsabilizará por informações prestadas incorretamente pelos candidatos ou pela falta de 
documentos exigidos; Em caso de não aprovação, o candidato terá até 15 (quinze) dias após a publicação do 
resultado da seleção para retirar a documentação. Depois desse prazo, a documentação será descartada; 

8. Este edital é baseado no artigo 14º das NORMAS COMPLEMENTARES PARA CURSOS DE PÓS-

GRADUAÇÃO SRICTO SENSU (MESTRADO E DOUTORADO) NA UFBA que diz:  

“A critério do Colegiado do Curso e independentemente do processo seletivo regular, poderão ser admitidas matrículas em 

disciplinas dos cursos de pós-graduação stricto sensu, na categoria de estudante especial, com direito a creditação curricular. 

                9.Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão arbitrados pelo Colegiado do Programa. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Amélia Cristina Mendes de Magalhães Gusmão 

Coordenadora do PMPG Ciências Fisiológica 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
ALUNO ESPECIAL/DISCIPLINAS 

 

      

 

Aluno Especial 

 

 ALUNO ESPECIAL / DISCIPLINAS 

 

IMSA59-Fundamentos de Fisiologia 
- Profa. Dra Telma de Jesus Soares (5 vagas) 
 
  

 

 

SELEÇÃO 2020.1  

 
 
IDENTIFICAÇÃO   
Nome Completo 
 
Sexo 
 Masculino   Feminino 

Nacionalidade 
Brasileira   Estrangeira 

Estado Civil CPF

Naturalizado  
 

   

Data de Nascimento 
 
            /             /             

RG 
 
 

Org. Emissor / Estado Passaporte(estrangeiro)

Título de Eleitor 
 
 

Zona Seção Emissão Estado 

Doc. Militar 
 

Série Descrição Órgão  
 

Endereço 
 
Bairro 
 

Cidade UF CEP Cx. Postal

Fax 
 

Email Telefone

Nome do Pai: Nome da Mãe  
 

  
Curso de Graduação 
 
Instituição 
 

País/UF Ano de Conclusão

Estudos de Pós-Graduação (Se houver)
 

     Declaro que, no ato desta inscrição, tenho conhecimento das normas que regem a condição de aluno 
especial na Universidade Federal da Bahia. 

 
     __________________________                __________________________________ 
          Local e data                                                Assinatura do candidato 


