Processo Seletivo para Aluno Especial do PPGSAT/FMB/UFBA 2019.1
Quadro das Disciplinas Optativas Oferecidas no Semestre 2019.1
DISCIPLINA

DIA/HORA

Nº DE VAGAS

DOCENTES

MEDC71- Teorias
Sociais em Saúde
34h

Sexta-feira
Das 13:55 às 14:50
14:50 às 15:45

04 alunos especiais

MEDB78- Estudo
Dirigido em análise
ergonômica do
trabalhador
34h
MEDC73- Laboratório
de Análise de
Narrativas
34h

Quarta-feira
Das 09:45 às 10:40
10:40 às 11:35

05 alunos especiais

Ana Angélica
(Coordenadora)
Mônica Angelim
José Luis Neto
Alain Coulon
Rita Fernandes
(Coordenadora)

Quarta-feira
Das 13:55 às 14:50
14:50 às 15:45

05 alunos especiais

Maria do Carmo
(Coordenadora)
Gardênia Abreu
José Luiz Neto

O número de vagas para aluno especial estará condicionado, em cada disciplina, ao atendimento inicial
às demandas dos alunos regulares.
Informações importantes:
Inscrição: 21 a 25/01/2019, das 08:30h às 11:30h.
Avaliação de MEDC71, MEDB78 e MEDC73: análise dos currículos pelo docente.
Divulgação do resultado na homepage do curso: até 07/02/2019. Os candidatos aprovados deverão
digitalizar o diploma de graduação e enviar para o e-mail do PPGSAT: ppgsat4@gmail.com.
Matrícula dos selecionados: 18 e 19/02/2019, presencialmente, das 08:00h às 11:00h.
O não comparecimento do candidato nas datas de efetivação da matrícula caracterizará como
desistência.
Início do Semestre 2019.1: 18/02/2019
Fim do Semestre 2019.1: 05/07/2019
Documentos: Diploma de graduação (frente e verso); histórico escolar; carteira de identidade; CPF;
comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (obtido no site do TRE); comprovante de quitação
com o Serviço Militar; título de eleitor com comprovante da última votação; duas fotos 3X4, guia de
recolhimento (GRU) paga. Deverão ser entregues em duas cópias.
Fichas cadastral e de inscrição: As fichas deverão ser impressas, preenchidas em formato word pelo
candidato, responsável exclusivo pelas informações prestadas, assinadas e datadas pelo candidato.
Estão disponibilizadas na homepage do curso (www.sat.ufba.br). Deverão ser entregues em três
cópias.
Currículo Lattes/CNPQ, com comprovantes: entregar para cada disciplina inscrita. Por exemplo: 01
disciplina inscrita, 01 cópia do Currículo Lattes/CNPQ, com comprovantes, 02 disciplinas inscritas, 02
cópias do Currículo Lattes/CNPQ, com comprovantes e 03 disciplinas inscritas, 03 cópias do Currículo
Lattes/CNPQ, com comprovantes (as declarações não comprovadas não serão consideradas na
avaliação).
Levar todos os documentos, fichas cadastral e de inscrição, Currículo Lattes/CNPQ, com comprovantes
em envelope lacrado, com o nome do candidato e os nomes da(as) disciplina(as) que desejam concorrer
como aluno especial, inscritos fora do envelope. O envelope lacrado deverá ser entregue na secretaria
do PPGSAT.

Será eliminado do processo seletivo para aluno especial 2019.1, os candidatos que não trouxerem os
documentos conforme esta instrução. Os candidatos aprovados deverão trazer os documentos originais
para conferência, logo após o resultado, no dia 07/02/2019, na secretaria do PPGSAT, 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 da Pós-Graduação: R$ 60,17
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; No final da tela,
clicar no link: Serviços Acadêmicos, clicar em Gerar Nova GRU, Em Serviço: escolhe esta opção:
“INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO (ALUNO ESPECIAL DE PÓS-GRADUAÇÃO)”.
Colocar no envelope, juntamente com as documentações, o original e uma cópia da Guia de
Recolhimento da União - GRU (Boleto Bancário) paga. Não será aceito comprovante de
agendamento.

A Matrícula como aluno especial do Mestrado é apenas para os aprovados na seleção: R$ 185,99
(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; No final da tela, clicar no link: Serviços
Acadêmicos, clicar em Gerar Nova GRU, Em Serviço: escolhe esta opção: “MATRÍCULAS ALUNO
ESPECIAL (MESTRADO)”.

ATENÇÃO: Levar o original e uma cópia da Guia de Recolhimento da União - GRU (Boleto
Bancário) paga, na secretaria do PPGSAT, até o dia 08/02/2019, das 07h às 12h. Não será aceito
comprovante de agendamento.

