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EDITAL SELEÇÃO DE ALUNO ESPECIAL – 2020.1 
 
1. Período de inscrição: 23 a 24 de janeiro 

 
2. Documentação para inscrição:  
 
a) Ficha de inscrição “Aluno Especial 2020.2”, disponível em https://ppga.ufba.br/formularios, – 
devidamente preenchida, datada e assinada; 
b) RG e CPF; 
c) Diploma de Graduação ou de Mestrado, conforme a inscrição na seleção; 
d) Histórico Escolar e, quando necessário, Declaração de Concluinte emitida pelo Coordenador ou 
técnico do respectivo curso; 
e) Currículo Lattes; 
f) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no processo seletivo. O Boleto deve ser emitido 

em: https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc=. Para 

gerar o boleto deve-se clicar na seguinte sequência: “GERAR nova GRU” > selecionar “serviços” > 
escolher “INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO (ALUNO ESPECIAL EM PÓS-GRADUAÇÃO)”.  
g) Certidão de quitação eleitoral, que pode ser obtida em 
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral.  
h) Certificado de reservista para brasileiros do sexo masculino. 

 
2.1 Os documentos deverão ser enviados em formato PDF para o endereço ppga@ufba.br entre 
os dias 23 e 24 de janeiro de 2020.  Deve-se Informar “ALUNO ESPECIAL” como assunto do e-
mail.  

 
2.2 Serão levados em consideração na avaliação da documentação apresentada pelo aluno: escore 
e disciplinas cursadas no Histórico Escolar; desenvolvimento de atividade profissional, vínculo a 
outro Programa de Pós-Graduação, vínculo a Instituição de Ensino e Pesquisa ou desenvolvimento 
de pesquisa relacionada à disciplina cuja matrícula é pleiteada e demais informações apresentadas 
junto ao formulário de inscrição. 

 
3. Disciplinas: escolher 02 disciplinas, no máximo, dentre as seguintes disciplinas: 
 

FCHJ62/20151 – Narrativas Etnográficas Urbanas – 51 ch (Professor Milton Júlio Carvalho) 

PPGA17 – Antropologia e História  - 68 ch (Professor Luiz Nicolau Pares) 

PPGA37 – Antropologia das Ciências - 68 ch (Professor Paride Bolletin)  

PPGA46 – Tópicos Especiais em Interculturalidade  - 34 ch (Professora Lucrecia Greco) 

 

 
3.1 Na condição de aluno especial, o estudante poderá cursar até o limite de 04 disciplinas 
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independentemente do número de semestres cursados. Mesmo se houver abandono da 
disciplina, ela será considerada nesse cálculo. Para os alunos especiais, não será admitida, em 
nenhuma hipótese, trancamento de matrícula. 
3.2 A seleção será realizada pelo professor responsável pela disciplina, mediante a avaliação da 
documentação encaminhada. 

3.3 As vagas destinadas para os alunos especiais serão as residuais, o que implica na matrícula 
dos alunos especiais após a matrícula dos alunos regulares. 
3.4 Os horários e as ementas das disciplinas podem ser consultados em 
https://ppga.ufba.br/ementas-das-disciplinas. 

 
4. Resultado: a divulgação do resultado da seleção será disponibilizada no site do PPGA até o 
dia 06 de fevereiro de 2020. 
 
5. Matrícula Presencial: aqueles que foram selecionados deverão comparecer no dia 17 ou 18 
de fevereiro, das 09:00h às 12h:00h, à sala do PPGA (localizada no casarão da Faculdade de 
Filosofia e Ciência Humanas – Estrada de São Lázaro, 197. Federação) para realização da 
inscrição nos componentes curriculares, com o comprovante de pagamento de matrícula. O boleto 
deve ser emitido em: 

https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc=. Para gerar 

o boleto deve-se clicar na seguinte sequência: “GERAR nova GRU” > selecionar “serviços” > 
escolher “MATRÍCULAS ALUNO ESPECIAL (MESTRADO)” ou “MATRÍCULAS ALUNO ESPECIAL 
(DOUTORADO)”.  

 
5.1 O valor da matrícula é fixo, ou seja, independe do número de disciplinas cursadas no semestre 
(uma ou duas disciplinas). 

 
5.2 O pagamento da matrícula somente deverá ser efetuado pelo candidato após a confirmação de 
vaga(s) na(s) disciplina(s) solicitadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMO CALENDÁRIO ALUNO ESPECIAL PPGA – UFBA 2020.1 
 
Inscrições: 23 a 24 de janeiro de 2020 
Resultado: até 06 de fevereiro de 2020 
Inscrição dos candidatos selecionados em componentes curriculares: 17 ou 18 de fevereiro de 
2020 
Início das aulas: 02 de março de 2020 
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Salvador, 13 de janeiro de 2020 
 

 
 
 

                                                                Cecilia McCallum 
Coordenador do PPGA UFBA 

 
 
 
 


