
Processo seletivo para aluno especial do PPGSAT/FMB/UFBA 2018.1 

 

Quadro de disciplina optativa oferecida 

 

DISCIPLINA DIA/HORA Nº VAGAS DOCENTES 
MEDC71 – TEORIAS 

SOCIAIS EM SAÚDE 

 

Sexta-feira 

Das 14:00 às 16:00h 

 

05 alunos especiais  Ana Angélica  Martins 

Trindade e  

Mônica Angelim Gomes 

de Lima 

 

O número de vagas para aluno especial estará condicionado, em cada disciplina, ao atendimento 

inicial às demandas dos alunos regulares. As duas fichas de inscrição que estão disponibilizadas 

na homepage do curso para seleção do aluno especial deverão ser entregues em duas cópias 

devidamente preenchidas. 

 

Informações importantes:  

 

Inscrição: 19 a 23/02/2018, das 08:00h às 10:00h. 

 

Avaliação de MEDC71: análise dos currículos pelo docente. 

 

Divulgação do resultado: até 05/03/2018. 

 

Matrícula dos selecionados: 22 e 23/03/2018, na secretaria do PPGSAT das 08:00 às 10:00h. 

 

Início do Semestre 2018.1: 02/04/2018 

 

Fim do Semestre 2018.1: 01/08/2018 

 

Documentos: 

Diploma de graduação (frente e verso); histórico escolar; carteira de identidade; Currículo 

Lattes/CNPQ, com comprovantes (as declarações não comprovadas não serão consideradas na 

avaliação), CPF; comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral; comprovante de quitação com 

o Serviço Militar; título de eleitor com comprovante da última votação; duas fotos 3X4 e guia de 

recolhimento (GRU) paga. Fichas cadastral e de inscrição devidamente preenchidas em formato 

word pelo candidato, responsável exclusivo pelas informações prestadas. Levar duas cópias de 

todos os documentos e os originais para conferência na secretaria do Programa, situada na 

Faculdade de Medicina da UFBA, no Largo do Terreiro de Jesus s/nº - Centro Histórico - 

Pelourinho - Salvador. 

Taxas:  

Inscrição para seleção de aluno especial: R$ 55,00 

Procedimento: previamente à sua inscrição, o candidato deve gerar e quitar boleto bancário, 

disponível em www.supac.ufba.br, clicar nos links: Care-Aluno; Serviços Acadêmicos/Boletos; 

gerar boleto; gerar GRU e clicar em “INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO (ALUNO ESPECIAL 

DE PÓS-GRADUAÇÃO)”. Levar o original e uma cópia da Guia de Recolhimento da 

União - GRU (Boleto Bancário) paga. 

 

Matrícula como aluno especial (apenas para os selecionados): R$ 170,00 (por semestre). 

Procedimento: o candidato deve gerar e quitar boleto bancário, disponível 

em www.supac.ufba.br, clicar nos links: Care-Aluno; Serviços Acadêmicos/Boletos; gerar boleto; 

gerar GRU e clicar em “MATRÍCULAS ALUNO ESPECIAL (MESTRADO)”. Levar o 

original e uma cópia da Guia de Recolhimento da União - GRU (Boleto Bancário) paga. 

 

http://www.supac.ufba.br/
http://www.supac.ufba.br/

