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E D I T A L 05/2021 SELEÇÃO DE ALUNO ESPECIAL (2022.1) 
 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biociências do Instituto Multidisciplinar em Saúde 

da Universidade Federal da Bahia torna pública a abertura de inscrições para seleção de candidatos a 

categoria de Aluno Especial nos componentes curriculares do Mestrado em Biociências, a serem 

oferecidos no semestre letivo de 2022.1. 

 

1. PERÍODO E LOCAL DA INSCRIÇÃO 
 
As inscrições deverão ser feitas por meio do envio da documentação exigida para o e-mail 

ppgbiociencias@ufba.br de 01 a 10 de dezembro de 2021. Ao enviar o e-mail, em seu assunto deve 

constar “Inscrição aluno especial 2022.1”. 

 
2. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA (um arquivo para cada documento em formato PDF) 

A) Formulário de inscrição devidamente preenchido (anexo a este edital); 

B) 01 (uma) cópia dos seguintes documentos: 

•Documento de identificação com foto; 

•Certidão de quitação eleitoral - disponível na página do TSE:  
http://www.tre-ba.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral; 
 
•Documento de quitação com o Serviço Militar (documentos aceitos: Certificado de Alistamento Militar 

– CAM; Certificado de Reservista; Certificado de Dispensa de Incorporação – CDI; Certificado de 

Isenção – CI); 

•CPF (dispensável, caso o número do CPF conste no documento de identidade); 

•Cópia do Passaporte com visto atualizado, para candidatos estrangeiros; 

•RNE, para candidatos estrangeiros; 

•Histórico escolar do curso de graduação atualizado;  

•Diploma de graduação (frente e verso), devidamente registrado, emitido por instituição reconhecida 

pelo Conselho Nacional de Educação ou Certificado de conclusão de curso ou Declaração de 

Conclusão do Curso (no caso de estudantes da UFBA);  

C) Currículo Lattes com cópia dos comprovantes; 

D) Comprovante original de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 62,64 (sessenta e dois 

reais e sessenta e quatro centavos), mediante GRU (Guia de Recolhimento da União), disponível em: 

https://biocienciasims.ufba.br/
mailto:ppgbiociencias@ufba.br
http://www.tre-ba.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
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https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=gS4ChBCzGFk= 

(Selecionar “Gerar nova GRU” e escolher o serviço “INSCRIÇÃO – ALUNO ESPECIAL MESTRADO 

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOCIÊNCIAS (PPGBIOCIENCIAS/IMS)”. Não será 

aceito comprovante de agendamento de pagamento. 

NOTA: Os candidatos que comprovarem cumulativamente: I - renda familiar per capita igual ou inferior 

a um salário mínimo e meio; II - ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou 

como bolsista integral em escola da rede privada, podem solicitar isenção do pagamento da taxa de 

inscrição (Portaria UFBA No 003/2020 e LEI Nº 12.799, DE 10 DE ABRIL DE 2013). A comprovação de 

renda familiar deverá ser realizada através da apresentação de documentação comprobatória de 

inscrição do(a) candidato(a) no CadÚnico, conforme decreto Nº 6.135 de 26 de junho de 2007 ou 

Cadastro Geral ativo na Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE). A 

condição mencionada no inciso II deverá ser comprovada através da apresentação do histórico escolar 

ou documento correlato, respeitando a legislação vigente. Os documentos comprobatórios referentes 

ao inciso I e inciso II devem ser submetidos juntos em um único arquivo no formato PDF em substituição 

ao comprovante de pagamento da taxa de inscrição.   

A solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição será avaliada pelo Colegiado do 

curso e, caso a solicitação seja indeferida, o candidato será notificado para a realização do 

pagamento da mesma. 

E) Carta com no máximo duas páginas dirigida ao professor do componente curricular, justificando o 

interesse pelo componente curricular (Formatação: fonte Times New Roman, corpo 12, espaço 

entrelinha 1,5). 

F) Uma foto 3x4 recente (inserir no campo específico do formulário anexo).  

 
A documentação não será conferida pela Secretaria, sendo de inteira responsabilidade do candidato(a) 

a entrega de todos os documentos exigidos. Os candidatos (as) que apresentarem documentação 

incompleta e/ou irregular serão desclassificados.  

 
3. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 
O processo de avaliação será de exclusiva responsabilidade do professor do componente curricular, a 

quem caberá aceitar ou recusar as solicitações de vaga, baseando sua avaliação na análise do 

currículo apresentado, do histórico escolar e da carta do candidato justificando seu interesse pela 

disciplina.  

 

https://biocienciasims.ufba.br/
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=gS4ChBCzGFk=
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4. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

  
Os resultados serão divulgados na página do Programa ( http://www.ims.ufba.br/pos/biociencias ) até 

o dia 15/12/2021. 

OBS.: O resultado não será fornecido por telefone. 

 

5. MATRÍCULA 

 
Os candidatos selecionados à categoria de aluno especial devem enviar, no período de 16/12/2021 a 

20/12/2021, para o e-mail ppgbiociencias@ufba.br, em formato PDF, formulário (ficha de inscrição para 

a seleção de Aluno Especial de Pós-Graduação, disponível em: https://supac.ufba.br/formularios-menu-

aluno) preenchido e assinado, bem como boleto com o comprovante de pagamento da TAXA DE 

MATRÍCULA no valor R$ 193,64 (cento e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos), mediante 

GRU (Guia de Recolhimento da União disponível em 

https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=gUQZHyAsQEg= (Selecionar “Gerar 

nova GRU” e escolher o serviço “MATRÍCULA – ALUNO ESPECIAL MESTRADO DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOCIÊNCIAS (PPGBIOCIENCIAS/IMS)”). Não será aceito comprovante 

de agendamento de pagamento. Ao enviar o e-mail, no campo “Assunto”, deve constar “Matrícula 

aluno especial 2022.1” De posse dos documentos inseridos no ato da inscrição, somados aos 

solicitados nesta seção, a secretaria procederá à matrícula dos aprovados em data especificada no 

calendário acadêmico da UFBA. Informações complementares poderão ser obtidas nos endereços 

ppgbiociencias@ufba.br, posgraduacaoims@ufba.br ou na página eletrônica do Programa, 

https://biocienciasims.ufba.br/.      

 

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

● O Programa não se responsabilizará por informações prestadas incorretamente pelos 

candidatos ou pela falta de documentos exigidos; 

● No caso de inscrição em mais de uma disciplina, a taxa de inscrição deverá ser paga apenas 

uma vez, devendo toda a documentação ser duplicada e colocada em envelopes distintos; 

● Este edital é baseado no artigo 14º das NORMAS COMPLEMENTARES PARA CURSOS DE 

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

https://biocienciasims.ufba.br/
http://www.ims.ufba.br/pos/biociencias
mailto:ppgbiociencias@ufba.br
https://supac.ufba.br/formularios-menu-aluno
https://supac.ufba.br/formularios-menu-aluno
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=gUQZHyAsQEg=
mailto:ppgbiociencias@ufba.br
mailto:posgraduacaoims@ufba.br
https://biocienciasims.ufba.br/
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“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. 

§ 1º - Na categoria a que se refere o caput deste artigo, cada estudante poderá 

matricular-se no máximo em 04 (quatro) disciplinas, respeitando também um limite 

máximo de 02 (duas) disciplinas por semestre. 

§ 2º - Estudantes de graduação poderão ser matriculados como estudantes especiais.” 

 

● Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão arbitrados pelo Colegiado do 

Programa. 

● O PPGBIOCIENCIAS não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por 

motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das 

linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

Todavia, se as mencionadas ocorrências forem de exclusiva e comprovada responsabilidade 

do Programa de Pós-Graduação em Biociências/IMS, os prazos podem ser revistos. 

● Ao inscrever-se no processo seletivo, o(a) candidato reconhece e aceita as normas 

estabelecidas neste Edital. 

 

 
Vitória da Conquista, 20/11/2021   
 
 
 

 
Luciano Pereira Rosa 

Coordenador do PPG Biociências 

IMS/CAT-UFBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biocienciasims.ufba.br/
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FICHA DE INSCRIÇÃO  
ALUNO ESPECIAL/DISCIPLINAS 

     SELEÇÃO 2022.1 

 

 

Aluno Especial 

 

 

ALUNO ESPECIAL / DISCIPLINAS 

 

IMSB64 – Fármacos de Origem Vegetal  

Profª. Angélica e Prof. Bruno (5 vagas) 

 

IMSB47 – Bases Fundamentais em Biociências  
Profª. Patrícia (3 vagas)   

 

foto 3X4 

 
 

  
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 

 

E-mail 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 

https://biocienciasims.ufba.br/

