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RESULTADO EDITAL 03/2021 

SELEÇÃO ALUNO ESPECIAL 2021.2 

 

CANDIDATO(A)  
CPF 

INSCRIÇÃO DISCIPLINA(S) APROVADA(S) JUSTIFICATIVA 

070.844.025-86 Deferida 
-IMSD08- Biologia Tecidual dos 
Sistemas Digestório e Circulatório 

 

040.360.065-09 Deferida 

- IMSD47-Tópicos Especiais em 
Biociências II 
(Fundamentos de Análises 
Metabolômicas) 
 
- IMSD48-Tópicos Especiais em 
Biociências III 
(Introdução a Espectrometria de 
Massas) 

 

111.603.406-92 Indeferida 

 De acordo com o edital 
“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).” 

007.982.035-28 Deferida 

- IMSD48-Tópicos Especiais em 
Biociências III 
(Introdução a Espectrometria de 
Massas) 
 
- IMSB63- Técnicas Analíticas 

 

004.181.645-50 Deferida 

- IMSB63- Técnicas Analíticas 
 
-IMSD08- Biologia Tecidual dos 
Sistemas Digestório e Circulatório 
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Os candidatos selecionados à categoria de aluno especial devem enviar, no período de 

19/07/2021 a 20/07/2021, para o e-mail ppgbiociencias@ufba.br, em formato PDF, formulário ( 

Aluno Especial de PósGraduação, 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) pagável em qualquer agência do Banco do 

Brasil, 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 2021.2” De posse 

dos documentos inseridos no ato da inscrição, somados aos solicitados nesta seção, o colegiado 

procederá à matrícula dos aprovados. Informações complementares poderão ser obtidas nos 

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

Programa, https://biocienciasims.ufba.br/.    

Vitória da Conquista, 18 de julho de 2021. 

                                    

 

 

LUCIANO PEREIRA ROSA 
Coordenador PPG Biociências 

IMS/CAT-UFBA 


