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Orientações para inscrição de aluno especial no semestre 2013.1
a) Período de inscrições em disciplinas como aluno especial no semestre 2013.1 - dias 08 a
11/04/2013, horários: das 9:00h às 12:00h.
O pedido de inscrição com documentação incompleta será indeferido.
b) Clique aqui para verificar as disciplinas do MEAU disponíveis no semestre 2013.1 (somente
disciplinas optativas)
O Aluno Especial poderá cursar até 04 (quatro) disciplinas optativas, matriculando-se no
máximo em 02 (duas) disciplinas por semestre - § 1º do Artigo 14 das Normas
Complementares dos Cursos de Pós Graduação da UFBA.
c) Documentação exigida: (o pedido de inscrição com documentação incompleta será
indeferido)
- Requerimento de Inscrição - preencher uma ficha para cada disciplina
- Ficha Cadastral (não preencher o campo "disciplina")
- Curriculum Vitae - entregar uma cópia para cada disciplina
- Diploma de Graduação (fotocópia - trazer o documento original para autenticação);
- Histórico Escolar (fotocópia - trazer o documento original para autenticação) - entregar uma
cópia para cada disciplina;
- RG, CPF, comprovante de regularidade com serviço eleitoral e militar (fotocópias - trazer os
documentos originais para autenticação)
- Comprovante da guia de recolhimento da taxa de inscrição
gerar boleto para pagamento da solicitação de matrícula (inscrição) aluno especial na pósgraduação - código 225-7 - R$30,00 (www.sgc.ufba.br --> Serviços Acadêmicos/Boletos
--> inscrição de seleção de cursos).
d) A seleção em cada disciplina será realizada pelos respectivos professores responsáveis. Os
principais critérios considerados são: atuação como professor de ensino superior, conteúdo da
justificativa, e relação entre profissão / área de trabalho / interesse com o conteúdo
programático da disciplina.
e) Divulgação do resultado - (aguardar definição de data).
f) Período para efetivação da matrícula – 13 e 14/05/2013 das 09 as 12:00 h.
Para efetivação da matrícula, o candidato selecionado deve entregar na secretaria do MEAU
o comprovante da guia de recolhimento da taxa de matrícula
gerar boleto para pagamento da efetivação de matrícula aluno especial (mestrado) - código
207-9 - R$60,00 (www.sgc.ufba.br --> Serviços Acadêmicos/Boletos --> matricula).
A não efetivação de matrícula se caracterizará como desistência.
g) O início das aulas no semestre 2013.1 será no dia 13/05/2013.
Salvador, 18 de fevereiro de 2013.
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