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O PPGEISU divulga abaixo o resultado do processo seletivo para
aluno especial referente ao semestre 2019.2.
Atenção: os candidatos aprovados nas duas turmas com código HACB69
devem optar por cursar apenas uma delas.

HACB69 (TURMA 1) - Universidade no século XXI
Docentes responsáveis: Adriana Pimentel e Beatriz Barreto

Driele Trindade Mota Souza
Gilson Campos
Larissa Cruz
Lisandra Alcântara
Madalena Souza do Espírito Santo
Paula Brito Pereira Ferraz
Sueli Rocha Fiuza

HACB69 (TURMA 2) - Produção do Conhecimento: Comunicação e Produção
Acadêmica
Docente responsável: Flávia Goulart

Driele Trindade Mota Souza
Emmanoella Patrocinio Ferreira
Jailton Moutinho da Silva
Larissa Cruz
Paula Brito Pereira Ferraz

HACB70 - Inovações curriculares na universidade: abordagens emancipatórias na
pesquisa-formação
Docente responsável: Rita Dias

Driele Trindade Mota Souza
Gilson Campos

ENTREGA DE DOCUMENTOS E MATRÍCULA:
Conforme o edital, a documentação de inscrição dos candidatos aprovados deverá ser
entregue, sendo as quatro primeiras acompanhadas do original, para autenticação pela
secretaria, nos dias 11 e 12/07/2019, de 08 a 12hs, na secretaria do programa (procurar a
servidora Pérola Dourado), sendo composta de:
•
•
•
•

Cópia do RG (Registro Geral) e do CPF (Cadastro de Pessoa Física)
Cópia do diploma
Cópia do histórico escolar da graduação
Cópia do título de eleitor e certidão de quitação eleitoral (disponível em
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral)
• Cópia do certificado de reservista (exclusivo para candidatos do sexo masculino)
• Comprovante de pagamento e GRU da taxa de inscrição (disponível em:
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0k
WDdc)
• Formulário de inscrição assinado.

Para efetivar a matrícula, o aluno deve comparecer à secretaria do Programa nos dias 01
ou 02/08/2019 de 08 a 12hs, na secretaria do programa (procurar a servidora Pérola
Dourado), munido de documento de identificação e da GRU paga referente à taxa da
matrícula, disponível no link abaixo, devendo o candidato selecionar a opção “Aluno
Especial (Mestrado)”:
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc

