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EDITAL 02/2016 

SELEÇÃO PARA ALUNO ESPECIAL – MESTRADO E DOUTORADO 
 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Geografia, no uso de suas 

atribuições e de acordo com o estabelecido no Regimento dos Cursos de Pós-

Graduação da Universidade Federal da Bahia, torna público o presente Edital em que 

estabelecem as normas do processo Seletivo para o ingresso como aluno especial no 

Curso de Mestrado e Doutorado em Geografia com início das aulas no segundo 

semestre letivo ano 2016.  
 

 

 

 

 

 

 

1 – DA INSCRIÇÃO 

1.1 No período de 17 a 21 de outubro 2016 , a secretaria do Programa – POSGEO receberá a 

documentação “exclusivamente ” via e-mail institucional do programa - pggeogr@ufba.br . 

Nesta fase do processo, a documentação conforme lista a seguir, deverá ser encaminhada em 

arquivo anexo no formato PDF. 
 

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO:  
• Formulário de inscrição, devidamente preenchido, acompanhado de uma (1) fotografia 

3x4 (ver modelo de formulário); 
• Exposição de Motivos – preenchimento no formulário de inscrição; 
• Currículo Lattes resumido; 
Observação: Será invalidada inscrição com documenta ção incompleta.  

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

 
 

Rua Barão de Geremoabo s/n     Campus Universitário de Ondina 
40170-970 Salvador-BA     Fone (071) 3203-8526 

E-mail: pggeogr@ufba.br / site: www.posgeo.ufba.br  

1.2 Quadro de disciplinas: Conforme § 1º do Artigo 14 das Normas Complementares dos 

Cursos de Pós Graduação "O Aluno Especial poderá matricular-se até 04 (quatro) 

disciplinas, respeitando o limite máximo de 02 (duas) disciplinas por semestre. 

SEGUNDA TERÇA QUARTA  QUINTA SEXTA 

 07:55 – 11:35 
horas  
 
GEO B47 - 
CARTOGRAFIA 
TEMÁTICA 
 
Profa. Catherine 
Prost 

 

08:50 – 11:35  
horas  
 
GEO 677 - ANÁLISE 
INTEGRADA DO 
MEIO AMBIENTE  
 
Prof. Antonio 
Puentes 
 
 
08:50 – 11:35  
horas  
 
GEO 685 – 
ORGANIZAÇÃO DO 
ESPAÇO RURAL. 
 
Profa. Noeli Pertile 
 

  

  13:55 – 16:40 
horas  
 
GEO C84/TEG - A 
FRAGMENTAÇÃO 
E A 
SEGREGAÇÃO 
SOCIAL DO 
ESPAÇO 
URBANO  

 
Profa. Denize 
Magalhães 

  

 

2 – RESULTADOS INSCRIÇÃO 

2.1 A divulgação da relação dos candidatos habilitados nesta fase, será até dia 08 de 

novembro de 2016 (terça-feira)  através do e-mail do Programa  – pggeogr@ufba.br .  

 

3 – DA MATRÍCULA 

3.1 A efetivação do cadastro e matrícula dos candidatos habilitados será realizada na Secretaria 

do POSGEO – sala 315 C, mediante a entrega da documentação conforme listagem abaixo, em 

envelope identificado , nos dias 28 e 29 de novembro, das 08h00 às 12h00; e  das 14h00 às 

17h00. 
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DOCUMENTOS PARA CADASTRO E MATRÍCULA DOS CANDIDATOS  HABILITADOS 

• Ficha de Cadastro (ver modelo de formulário); 

• Cópia (Xerox) de cédula de identidade, CPF, título de eleitor acompanhado do comprovante de regularidade 

com a justiça eleitoral (site do Tribunal Regional Eleitoral), certificado de reservista para os candidatos do 

sexo masculino e cópia (xerox) do Diploma de graduação (mestrado) ou Diploma de Mestre (doutorado); 

• Guia de recolhimento da taxa de inscrição – R$55,00 para ambos os cursos (mestrado e doutorado). No site 

da SGC/UFBA, ir no link para gerar uma NOVA GRU e escolha qual o serviço para emitir a GRU);  

• Guia de recolhimento da taxa de matrícula para mestrado – R$170,00. Ir no site da SGC/UFBA, no link para 

gerar uma NOVA GRU e escolha qual o serviço para emitir a GRU/mestrado.  

• Guia de recolhimento da taxa de matrícula para doutorado – R$230,00. Ir no site da SGC/UFBA, no link 

para gerar uma NOVA GRU e escolha qual o serviço para emitir a GRU/doutorado.  

• As guias de recolhimento podem ser retiradas no site da SGC – http://www.sgc.ufba.br, no link “serviços 

acadêmicos/boletos” abrir geração de boletos na tabela de serviços oferecidos pela SGC. 
 

4 – DOS PRAZOS: TRAMITAÇÃO DO RESULTADO E MATRÍCULA 
 

Datas Etapas da Seleção 

17 a 21 de outubro de 2016 Data limite para inscrição no processo seletivo por meio “exclusivo” do 
envio de E-MAIL (conforme item 1). 

23 a 26 de outubro de 2016 Analise da documentação dos candidatos pelos Professores. 

08 de novembro de 2016 Divulgação do Resultado dos candidatos habilitados, e-mail do 
Programa – pggeogr@ufba.br  

16 a 18 de novembro de 2016 Período de entregar documentação específica, para cadastro e 
matricula na secretaria do POSGEO na (s) disciplina (s) selecionada (s), 
(conforme item 3). 

28 e 29 de novembro de 2016 Matricula dos candidatos cadastrados no sistema UFBA, na Secretaria 
do POSGEO. 

Até 15 de dezembro  de 2016 Data limite para retirar comprovantes de matriculas, na secretaria do 
programa no horário de atendimento das 7h00 às 17h00. 

21 de novembro de 2016 Inicio do semestre letivo 20 16.2 
 

 

 

Salvador, 04 de outubro de 2016. 
 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Antonio Angelo Martins da Fonseca 
Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Geografia 

IGEO/UFBA 

 


