SELEÇÃO PARA ALUNO ESPECIAL 2016.2

As inscrições para o processo seletivo de candidatos a alunos especiais do curso de Mestrado em
Relações Internacionais para ingresso em 2016.2 estarão abertas no período de 17 a 21 de outubro de
2016, exclusivamente de forma presencial, no endereço abaixo, de 14h às 18hs:

Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais
Rua Barão de Jeremoabo, s/n - Campus de Ondina.
PAF IV, segundo andar, sala 204.
CEP: 40170-115 - Salvador – Bahia

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:

Os mesmos deverão ser apresentados em um envelope lacrado apenas com a identificação e sem
nenhuma encadernação.

I – Cópia autenticada do RG (Registro Geral) e do CPF (Cadastro de Pessoa Física). No caso de
estrangeiros, cópia do passaporte e/ou outros documentos exigidos pela UFBA;
II – Cópia autenticada do diploma
III – Cópia autenticada do histórico escolar da graduação
IV – Comprovante de pagamento do boleto da taxa de inscrição (disponível em:
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc)
V - Formulário de inscrição - modelo 1, assinado pelo candidato (em anexo)
VI - Formulário de inscrição - modelo 2, assinado pelo candidato (em anexo)
VII – Certidão de quitação eleitoral (disponível em
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral)
VIII – Cópia do certificado de reservista (exclusivo para candidatos do sexo masculino)
IX – Curriculum Vitae, impresso e elaborado na plataforma Lattes do CNPq.
X – Carta de apresentação dirigida ao docente responsável pela disciplina, explicitando as
razões pelas quais deseja cursar a disciplina.

IMPORTANTE

1) Terão as inscrições homologadas pela Comissão de Seleção apenas os candidatos que
apresentarem toda a documentação exigida na forma e prazos. A não apresentação de qualquer
um dos documentos solicitados desqualificará, de imediato, e sem direito a recurso, a inscrição
do candidato.
2) O candidato, ao apresentar a documentação requerida, se responsabiliza pela veracidade de
todas as informações prestadas.
3) A seleção será realizada pelo docente responsável pela disciplina mediante a análise do
Histórico escolar da Graduação, Currículo Lattes e da Carta de apresentação.

DO NÚMERO DE VAGAS:

CÓDIGO
HACC89

HACC93

DISCIPLINA
COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL PARA O
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
COMPARADO

HORÁRIOS DA
DISCIPLINA

Nº DE
VAGAS

DOCENTE

Segunda-feira
13:55 às 17:35

05

Elsa Kraychete/
Elga Lessa

Segunda-feira
13:55 às 17:35

05

Marcos Guedes/
Antonio Renildo

* O Colegiado do Programa, ouvida a Comissão de Seleção, reserva-se o direito de não
preencher todas as vagas oferecidas.

