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EDITAL DE SELEÇÃO PARA ALUNO ESPECIAL 2017.2  
 

O Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Federal da Bahia [PPG-AU/UFBA] anuncia a abertura de processo seletivo para Aluno 
Especial, semestre 2017.2. O processo seletivo, além das Instrução Normativa – CAE no. 02, de 19 de 
outubro de 2016,  seguirá os seguintes procedimentos: 
  
1 – DAS INSCRIÇÕES: 

1.1 – O período de inscrições será de 24 a 31 de agosto de 2017 [09:00 às 17:00 horas], na sede do PPG-
AU/UFBA, Rua Caetano Moura, 121 – Federação, 40210-905 – Salvador, BA, Brasil. As inscrições também 
poderão ser feitas por meio do envio da documentação solicitada por encomenda expressa (tipo SEDEX 
ou similar), sendo, neste caso, considerada a data de sua postagem para efeito de comprovação do 
cumprimento do prazo de inscrições. No caso de inscrições enviadas entre 30  e 31 de agosto, deverão ser 
utilizados serviços de encomenda expressa que assegurem um prazo máximo de entrega de até 2 dias 
úteis. 

1.2 – Comprovante de pagamento da taxa de inscrição R$ 55,00 (Cinquenta e cinco reais). O boleto 
bancário para o pagamento da taxa deve ser gerado através do link a seguir:  

 https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc=.  
Após abrir o link, clicar em “Gerar nova GRU”, em seguida clicar em “serviço” e “INSCRIÇÃO PARA 
SELEÇÃO (ALUNO ESPECIAL DE PÓS-GRADUAÇÃO), preencher CPF e demais informações do candidato, 
clicar em “Gerar GRU”, imprimir e pagar o boleto. Não serão aceitos “comprovantes de agendamento do 
pagamento”. 
 
2 – DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
                       
2.1 -  Aluno Especial - MESTRADO:   

a) Ficha de inscrição devidamente preenchido e assinado [> BAIXAR ARQUIVO]:   
b) Cópia AUTENTICADA do diploma de Graduação (frente e verso).  
c) Cópia do histórico escolar de graduação atualizado (AUTENTICADO);  
d) Cópia do documento de identidade e CPF (AUTENTICADO); 
e) Título de eleitor e documento de quitação eleitoral. Pegar a certidão de quitação no seguinte 

site:(http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral) ;   
f) Quitação com o serviço militar para os alunos do sexo masculino 
g) (AUTENTICADO); 
h) Currículo Lattes;  
i) 01 foto 3X4  
j) Carta de intenções (No máximo duas cartas, uma para cada disciplina, esclarecendo os motivos 

pelos quais deseja cursar).  
k) Comprovante de pagamento do BOLETO DE INSCRIÇÃO PARA ALUNO ESPECIAL DE PÓS-

GRADUAÇÃO (R$ 55,00). Em caso de dúvidas ler o item 1.2. 
  
2.2 Aluno Especial - DOUTORADO:  

a) Ficha de inscrição devidamente preenchido e assinado [> BAIXAR ARQUIVO]:   
b) Cópia AUTENTICADA do diploma de Graduação (frente e verso) e Cópia AUTENTICADA do 

Diploma de Mestrado (frente e verso) ou atestado institucional de conclusão do Mestrado;  

https://drive.google.com/file/d/0B-VyqtgHo20-WmRWbzZuaTZzdG8/view
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc=
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc=
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c) Cópia do Histórico Escolar do mestrado atualizado (AUTENTICADO);  
d) Cópia do documento de identidade e CPF (AUTENTICADO); 
e) Título de Eleitor e Documento de quitação eleitoral. Pegar a certidão de quitação no seguinte site: 

(http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral) ;   
f) Quitação com o serviço militar para os alunos do sexo masculino (AUTENTICADO); 
g) Currículo Lattes;  
h) 01 foto 3X4  
i) Carta de intenções (No máximo duas cartas, uma para cada disciplina, esclarecendo os motivos 

pelos quais deseja cursar).  
j) Comprovante de pagamento do BOLETO DE INSCRIÇÃO PARA ALUNO ESPECIAL DE PÓS-

GRADUAÇÃO (R$ 55,00). Em caso de dúvidas ler o item 1.2. 
   
3 – DO PROCESSO SELETIVO  

3.1 - O processo de seleção consistirá na análise do currículo Lattes e das cartas de intenções do 
candidato pelo professor responsável pela disciplina solicitada. 
3.2 - As vagas serão preenchidas pelos candidatos no limite das vagas oferecidas pelo professor 
responsável pela disciplina. 
 
4.0 – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROCESSO SELETIVO: 

O resultado do processo seletivo será divulgado ATÉ O DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017 no 
site: www.ppgau.ufba.br  
  
4 – DA MATRÍCULA DOS SELECIONADOS: 

4.1 – A matrícula dos candidatos selecionados será nos dias 02 e 03 de outubro de 2017 das 9:00 às 17:00 
horas - IMPRETERIVELMENTE. 

4.2 – Para matricular-se, o aluno DEVE gerar o BOLETO DE MATRICULA ALUNO ESPECIAL no site 
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc= e efetuar o 
pagamento (170,00 reais para Aluno Especial Categoria Mestrado e 230,00 reais para Aluno Especial 
Categoria Doutorado).  

Registra-se que este é um SEGUNDO pagamento, o primeiro, no valor de R$ 55,00, refere-se à taxa de 
INSCRIÇÃO no processo seletivo.  

Após pagamento, entregar boleto pago na Secretaria do PPGAU no dia da matrícula (02 e 03 de outubro 
de 2017). BOLETO PAGO COM VALOR INCORRETO NÃO SERÁ ACEITO. 

4.3 – O candidato a aluno especial poderá matricular-se em 2 (duas) disciplinas em cada semestre letivo, 
totalizando no máximo 04 (quatro) disciplinas em toda sua vida acadêmica como aluno desta categoria. 
  

RESUMO DAS INFORMAÇÕES 
 
- Inscrição para seleção de candidatos à categoria de Aluno Especial: 24 a 31 de agosto de 2017; 
- Divulgação dos Resultados: Até 27 de setembro de 2017;  
- Matrícula: 02 e 03 de outubro de 2017. 
- Início das aulas 2017.2 - 02/OUT/2017. 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc=
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc=
http://www.ppgau.ufba.br/
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc=
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc
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-   I M P O R T A N T E - 
  
NÃO SERÃO ACEITOS COMPROVANTES DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DOS BOLETOS OU 
PAGAMENTOS COM VALORES DIFERENTES DOS ESTIPULADOS.  
Não será realizada a inscrição do Aluno Especial com a documentação incompleta.   
  
É vedada a inscrição de Alunos Especiais nas seguintes Disciplinas e Atividades: 
ARQ531 e ARQ532 – Seminários Avançados I e II 
ARQ595 - Participação em Pesquisa   
ARQ790 - Pesquisa Orientada 
ARQ791 - Tirocínio Docente 
ARQ794 - Trabalhos Programados  

  

[as informações sobre as rotinas acadêmicas publicadas no sítio web do PPG-AU FAUFBA são 
complementárias e não substituem àquelas dos Editais e Documentos originais]  
 
 
 
 
 
 
 
 


