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EDITAL DE PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNO ESPECIAL 2022-1 

O Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia (PPG-
AU/UFBA) torna público a abertura de processo seletivo para aluno especial do semestre 2022-1 e, 
em conformidade com as exigências de seu Regimento Interno, estabelece as normas para o 
preenchimento das vagas. 

1. DAS INSCRIÇÕES 

O período de inscrições será de 17 a 21 de janeiro de 2022. 

As inscrições serão feitas por meio digital, através do sistema SIGAA com os documentos solicitados 
digitalizados em formato PDF e anexados a partir desse sistema. 

Inscrições com pendência de documentação serão automaticamente 
excluídas do processo de seleção. 

Não será aceito comprovante de agendamento de pagamento da inscrição. 

O(a) candidato(a) poderá ser admitido em até 01 (um) componente curricular como aluno especial, 
por semestre, caso seja aprovado.  

Caso o(a) candidato(a) seja ou já tenha sido aluno especial deste Programa deverá se atentar para o 
fato de que, regimentalmente, somente é permitido cursar até 4 (quatro) disciplinas nessa categoria, 
mesmo não tendo concluído a disciplina, conforme o disposto no art. 27, § 2º do Regulamento de 
Ensino de Graduação e Pós-Graduação Strictu Sensu (REGPG) da UFBA. 

2. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO 

Os(as) candidatos(as) devem anexar ao formulário de inscrição toda a documentação listada abaixo 
para a inscrição no processo seletivo de aluno especial no semestre 2022-1, conforme disposto no 
ofício circular nº 014/2020– SUPAC/CARE. 

Os arquivos devem ser nomeados da seguinte forma abaixo explicada, com o tipo do documento, 
sendo que “número do documento” se refere ao tipo do documento listado abaixo. Por exemplo: 
diploma-01. Todos os arquivos deverão ser anexados em formato pdf.  

• Documento 01 – M: Diploma de graduação (frente e verso) ou certificado de conclusão de curso 
e histórico escolar com forma de saída para alunos da UFBA – para aluno especial do 
MESTRADO; 

• Documento 01 – D: Diploma de mestrado (frente e verso) ou certificado de conclusão de mestrado 
e histórico escolar do mestrado – para aluno especial do DOUTORADO; 

* Não serão aceitos atestados de “Provável Concluinte” 

• Documento 02: Carteira de identidade e CPF – e/ou RNE, caso o candidato seja estrangeiro 
residente no Brasil; 

• Documento 03: Passaporte com visto atualizado (para candidatos estrangeiros); 
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• Documento 04: Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral (obtida no endereço: 
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral); para os brasileiros; 

• Documento 05: Certificado de reservista (para candidatos brasileiros do sexo masculino); 

• Documento 06: Formulário de cadastro de “Aluno Especial - Pós-Graduação” (ver anexo 01) – 
devidamente preenchido, datado e assinado; 

• Documento 07: Comprovante de Pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente 
a taxa de inscrição - “Aluno Especial de Pós-Graduação” (disponível em: 
https://supac.ufba.br/servicos-academicosboletos). * Portaria nº 120/2019 – Gabinete da Reitoria. 
(Verificar as portarias (003/2020 e 130/2019) da UFBA que dispõe sobre a isenção do pagamento 
da taxa de inscrição); 

• Documento 08: Carta de intenção (no máximo duas, uma para cada disciplina, esclarecendo os 
motivos pelos quais deseja cursar a disciplina). NÃO EXISTE MODELO DE CARTA; 

• Documento 09: Currículo LATTES (ver site do CNPq).  

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

Primeira etapa: homologação das inscrições via conferência documental. Até 25 de janeiro de 2022. 
Na primeira etapa de seleção, será verificado o envio de toda a documentação solicitada no item 02 
deste edital. Inscrições com pendência de documentação serão automaticamente excluídas do 
processo de seleção e não seguirão para a próxima etapa.  

Segunda etapa: avaliação pelos professores das disciplinas. De 26 de janeiro a 02 de fevereiro de 
2022. 
As candidaturas deferidas na primeira etapa serão encaminhadas para avaliação qualitativa pelo(a) 
professor(a) da(s) disciplina(s) para a qual foi solicitada a inscrição. Por meio da avaliação documental 
e curricular o(a) professor(a) da(s) disciplina(s) decidirá pela admissão ou não do candidato à sua 
disciplina como aluno especial no semestre 2022-1. 

4. DO RESULTADO 

O resultado do processo seletivo de aluno especial para o semestre 2022-1 será divulgado no site do 
Programa (www.ppgau.ufba.br) na data de 04 de fevereiro de 2022. 

ATENÇÃO Não será realizado nenhum tipo de contato por telefone ou e-mail para informar ou divulgar 
informações e resultados do processo seletivo. Portanto, os(as) candidatos(as) devem acompanhar 
as publicações feitas por meio do site do Programa. 

5. DA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA 

Em decorrência dos indicadores epidemiológicos do COVID-19 para o Brasil e o Estado da Bahia e 
as perspectivas epidemiológicas delineadas para o Semestre 2022.1, os candidatos aprovados 
deverão enviar para o e-mail alunoespecialppgau@gmail.com, no período de 07 até às 17 horas do 
dia 10 de fevereiro, o comprovante de pagamento de GRU referente à taxa de matrícula (diferente 
de taxa de inscrição) juntamente com uma declaração de interesse do candidato em cursar a 
disciplina na qual logrou aprovação. 

Após a efetivação da matrícula não poderá haver desistência. A matrícula será efetivada na disciplina 
para qual o(a) candidato(a) logrou aprovação. 

 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
http://www.ppgau.ufba.br/
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6. DO REGISTRO 

Os documentos enviados pelos(as) candidatos(as) aprovados(as) serão direcionados para a 
Superintendência de Administração Acadêmica (SUPAC) ao Núcleo de Admissão e Registros da Pós-
Graduação (NAREP) para a realização de cadastro e habilitação à matrícula em componentes 
curriculares de Pós-Graduação.  

7.       DA MATRÍCULA EM COMPONETES CURRICULARES DE PÓS-GRADUAÇÃO 

A efetivação da matrícula dos(as) candidatos(as) aprovados no processo seletivo de aluno especial 
para o semestre 2022-1 será realizada no período de 07 a 11 de março em 2021, de 09:00 às 17:00 
horas, AUTOMATICAMENTE de maneira remota pela Secretaria do PPG-AU de todos(as) 
candidatos(as) aprovados(as) que enviaram e-mail de acordo com item 5 deste edital. 

7. DO CRONOGRAMA 

ATIVIDADE: DATAS: 

Inscrições 17 a 21 de janeiro de 2022 
Primeira Etapa da Seleção Até 25 de janeiro de 2022 
Segunda Etapa da Seleção 26 de janeiro a 02 de fevereiro de 2022 
Divulgação dos Resultados 04 de fevereiro de 2022 
Envio da Documentação para a Matrícula 07 a 10 de fevereiro de 2022 
Envio de Documentação para a SUPAC/NAREP Até 11 de fevereiro de 2022 
Matrícula 07 a 11 de março em 2022 
Início das Aulas 07 de março de 2022 

8. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dúvidas sobre o processo seletivo de aluno especial para o semestre 2022-1 serão sanadas, 
exclusivamente, pelo e-mail do Programa (alunoespecialppgau@gmail.com), com o assunto “Dúvida 
– Aluno Especial 2022-1”. 

As datas previstas no cronograma poderão sofrer alterações em função da programação do Sistema 
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), do calendário acadêmico da UFBA ou 
mesmo do funcionamento das rotinas do PPG-AU. 

9. DA OFERTA DAS VAGAS E DAS DISICPLINAS PARA ALUNO ESPECIAL 

FORMATO HÍBRIDO (PRESENCIAL E REMOTO) 

Nome: TEAU - Habitação Social na América Latina: origens, paradigmas e desafios. 

Código: ARQB31   

Carga Horária: 68h 

Dia da semana e horário: quartas-feiras das 8h40 às 12h30 – SIGAA 4M3456 

Vagas alunos especiais: 10 (dez) 

Docentes: Jose Carlos Huapaya Espinoza e Mayara Mychella Sena Araujo  
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Ementa: A disciplina propõe discutir questões ligadas à habitação social na América Latina. Para tal 

foca-se inicialmente nas diversas origens, problemáticas e propostas surgidas nos diversos contextos 

da região. Aborda as particularidades e especificidades nos campos político, econômico e social que 

permitiram uma série de experiências paradigmáticas além de uma série de diversas políticas 

habitacionais. Finalmente, aponta para as vicissitudes e eventuais desafios a serem enfrentados pelo 

contexto atual. 

______________________________________________________________________ 

Nome: TEAU - Tecnologia da Conservação e do Restauro II. 

Código: ARQ525   

Carga Horária: 34h 

Dia da semana e horário: sextas-feiras das 9h às 10h50h – SIGAA 6M34 

Vagas alunos especiais: 02 (dois) 

Docentes: Mário Mendonça de Oliveira e Rosana Muñoz 

Ementa: Utilização dos conceitos básicos da resistência dos materiais e da mecânica das estruturas 

na verificação da estabilidade de edifícios antigos. Diagnóstico das lesões à luz do quadro das 

fissuras. Reforço e consolidação estrutural. 

______________________________________________________________________ 

Nome: História da cidade 

Código: ARQ505   

Carga Horária: 68h 

Dia da semana e horário: SIGAA 4M456 

Vagas alunos especiais: 05 (cinco) 

Docentes: Paola Berenstein Jacques e Margareth Aparecida Campos da Silva Pereira 

Ementa: A cidade como objeto do conhecimento histórico, principais vertentes da pesquisa sobre a 

história da cidade. Especificidades da periodização na história da cidade. Dinâmica urbana, forma, 

modos de funcionamento e idealizações nos processos de transformação da cidade. A modernização 

urbana como problemática da história da cidade. A emergência de uma "questão urbana" e as 

respostas a ela formuladas, entre os séculos XVIII e XX. 

______________________________________________________________________ 

Nome: Teorias Urbanísticas 

Código: ARQ502   

Carga Horária: 68h 

Dia da semana e horário: quartas-feiras das 8h às 10h50 – SIGAA 4M2345 

Vagas alunos especiais: 05 (cinco) 
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Docentes: Antônio Heliodório Lima Sampaio e Luiz Antônio de Souza 

Ementa: Precursores do urbanismo e emergência do campo disciplinas no século XIX. Os visionários 

e a utopia urbana: O corpo paradigmático das cidades ideais modernas. O urbanismo e o 

planejamento urbano no capitalismo: processo de acumulação, controle social e cidade real. 

Vertentes e matrizes teóricas do urbanismo e do planejamento no século XX, limites e possibilidades 

da racionalidade técnica. 

______________________________________________________________________ 

Nome: Seminários Avançados I 

Código: ARQ531   

Carga Horária: 34h 

Dia da semana e horário: quintas-feiras das 10h às 12h – SIGAA 5M45 

Vagas alunos especiais: 05 (cinco) 

Docentes: Pasqualino Romano Magnavita e Ariadne Moraes Silva 

Ementa: A disciplina aborda nas atuais “Sociedades de Controle” do capitalismo pós-industrial, a 

contemporânea forma de pensar e criar - a Filosofia da Diferença na vertente do pensamento 

rizomático em sua relação com a produção da Arquitetura e do Urbanismo na interface da 

Heterogênese das três formas de pensar e criar: Filosofia, Ciência e Arte. 

 

 

FORMATO REMOTO 

Nome: TEAU - Modelagem da Informação da Construção. 

Código: PPGAU000005   

Carga Horária: 68h 

Dia da semana e horário: segundas-feiras das 13h55 às 17h35 – SIGAA 2T2345 

Vagas alunos especiais: 10 (dez) 

Docentes: Lorena Claudia de Souza Moreira, Arivaldo Leão de Amorim, Natalie Johanna 

Groetelaars e Érica de Sousa Checcucci 

Ementa: Apresentação e discussão do estado da arte do paradigma Building Information Modeling 

(BIM) ou Modelagem da Informação da Construção, compreendendo a abordagem da edificação em 

sua complexidade ao longo do seu ciclo de vida. O estudo envolve aspectos teóricos e práticos 

relativos às edificações e aos seus subsistemas. O enfoque contempla: conceituação e aplicações; 

tecnologias e ferramentas; métodos e fluxos de trabalho; tipos de modelos e suas características; 

produtos, padrões de dados e interoperabilidade. 
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______________________________________________________________________ 

Nome: TEAU - Arquitetura e Cidade Na América Latina: do Período Pré-Colombiano ao Barroco 

Código: PPG-AU000000021 

Carga Horária: 68h 

Dia da semana e horário: segunda-feira de 8h50 às 12h30 – SIGAA  2M3456 

Vagas para alunos especiais: 10 (dez) 

Docente: Rodrigo Espinha Baeta 

Ementa: Relações conceituais básicas: história e crítica e criação; criação e conservação; antigo e 

moderno. Conceitos e práticas da conservação e restauro no tempo. O século XIX e o nascimento da 

conservação e restauro enquanto disciplina autônoma. A conservação e o restauro e o Movimento 

Moderno. O pós-guerra e a crise dos postulados de base positivista. O restauro como intervenção 

crítica. Ampliação do âmbito da conservação e do restauro. Restauro urbanístico, restauro 

paisagístico e restauro do território. Conservação e restauro e arquitetura contemporânea. 

____________________________________________________________________ 

Nome: Cidades Africanas: Arquitetura e Urbanismo Contemporâneo em África 

Código: ARQB29  

Carga Horária: 34h 

Dia da semana e horário: Sexta-feira das 14h às 16h – SIGAA 6T23 

Vagas para alunos especiais: 10 (dez) 

Docente: Fábio Macêdo Velame  

Ementa: Pan-Africanismo. Pós-Colonialismo. História da África Pós-colonial. Cenário econômico e 

social atual da África. Diáspora Contemporânea em África. Filosofia Africana Contemporânea. 

Neoliberalismo e Globalização na produção atual das Cidades Africanas. O ‘’Levante da África’’ e o 

Urbanismo Contemporâneo no continente Africano: ‘’Cidade Genéricas’’, ‘’Cidades Inteligentes’’, 

‘’Cidades Tecnológicas’’, ‘’Cidades Ecológicas’’, ‘’Cidades Verdes’’. Segregação sócio-espacial e 

étnico-racial no cenário urbano africano contemporâneo: “As Cidades dos Condenados da Terra’’. 

Arquitetura Africana. Produção da Arquitetura Contemporânea em África. 

___________________________________________________________________ 

Nome: TEAU - Imagem, metrópole e fronteiras contemporâneas. 

Código: ARQB21   

Carga Horária: 68h 

Dia da semana e horário: quartas-feiras das 8h50 às 12h30 – SIGAA 4M3456 

Vagas alunos especiais: 10 (dez) 

Docente: Joaquim Viana Neto 
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Ementa: Problematizar o campo da arquitetura e urbanismo, a produção das imagens 

contemporâneas e os processos de mundialização urbana. Analisar os elementos semióticos 

axiomáticos e a dimensão política da imagem. Refletir sobre o trabalho dialético das imagens, seus 

dispositivos e os regimes de enunciação que afetam as cidades e suas fronteiras. Pensar as cidades 

e as imagens a partir de interrogações que desdobrem os panoramas da sociedade contemporânea. 

______________________________________________________________________ 

Nome: Bairros Negros: A Forma Urbana das Populações Negras no Brasil 

Código: PPG-AU000000022  

Carga Horária: 68h 

Dia da semana e horário: Terça-feira das 14h às 18h – SIGAA 4T2345 

Vagas para alunos especiais: 10 (dez) 

Docentes: Henrique Cunha Junior e Fábio Macêdo Velame 

Ementa: Introdução à necessidade da abordagem sobre população negra e a produção do espaço 

urbano no Brasil. As populações negras na história das cidades brasileiras. Os conceitos sobre 

população negra e urbanismo. A formação dos territórios de maioria negra na formação das cidades 

brasileiras: o exemplo da cidade de Petrópolis. As profissões urbanas de população negra durante o 

período colonial e imperial. Cadeias públicas, pelourinhos e forças como memória da repressão 

urbana de populações negras. Quitandeiras, ganhadeiras e ferreiros como marca urbana das 

populações nas cidades do império. Bairros negros históricos da primeira república. As políticas de 

estado contrárias aos interesses da população negra e as imigrações europeias. A desqualificação 

social da população negra para o trabalho, as mudanças tecnológicas, a urbanização e a 

industrialização brasileira. Os catolicismos de preto, as umbandas e candomblés como fenômenos 

urbanos da população negra. As vertentes dos sambas urbanos nos quatro cantos da nação 

brasileira. As criações das escolas de samba como fenômeno nacional. Os movimentos sociais 

urbanos das populações negras. As posses urbanas dos movimentos juvenis de maioria de população 

negra. As sínteses da forma urbanas negras nas cidades brasileiras. Os afros patrimônios e as 

identidades negras urbanas. 

_____________________________________________________________________ 

Nome: Diáspora Negra e Cidades: Arquiteturas Afro-Diaspóricas entre África e América 

Código:  PPGAU011 

Carga Horária: 34h 

Dia da semana e horário: sextas-feiras das 16h às 18h – SIGAA 6T45 

Vagas para alunos especiais: 10 (dez) 

Docente: Fábio Macêdo Velame 
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Ementa: Teorias da Diáspora. Escravidão em África e Américas. Diáspora Negra no Mundo Atlântico: 

Ciclos, Rotas, Étnias. Capitalismo, Mercantilismo e Trafego Negreiro. Teorias sobre a Diáspora Negra: 

1ª. Diáspora – Trafego Negreiro; 2ª. Diáspora – Refluxo dos Negros das Colônias para Metrópole; 3ª. 

Diáspora – Circulação de Imagens e Símbolos da Negritude nos meios de Comunicação de Massa. 

Os retornados: Agudás e Tabons. Fluxo e Refluxo entre África e América. Diáspora Negra e Cidades 

do Mundo Atlântico: formação, constituição, desenvolvimento, consolidação e resistências. Diáspora 

na Contemporaneidade das Cidades Atlânticas. Arquiteturas Afro-Diaspóricas nas Américas: 

Arquiteturas Afro-Latinas, Afro-Caribenhas, Afro-Americanas e Afro-brasileiras. Povoamentos de 

negros escravos fugidos e libertos em África e Américas. Templos Religiosos de Matrizes Africanas 

nas Américas e Templos em África. Territórios da Ludicidade e Resistência Negra em África e 

América. Bairros Negros e Guetos nas Américas e Bairros Étnicos em África. 

_______________________________________________________________ 

Nome: Teoria contemporânea e Campo Urbano: corpo, técnica e política 

Código: ARQA90 

Carga Horária: 34h 

Dia da semana e horário: quartas-feiras das 8h às 10h – SIGAA 4M23 

Vagas para alunos especiais: 05 (cinco) 

Docente: Fernando Gigante Ferraz 

Ementa: Os principais teóricos da atualidade que empreenderam um diagnóstico da 

contemporaneidade como crítica do presente. A experiência urbana como ontologia do presente e as 

novas formas de exercício da política. A democracia e sua crítica e ultrapassamento: contrapoder, 

insurreição e profanação. As novas formas do estado e a radicalidade do pensamento: biopolítica, 

estado de exceção, império. O imbricamento entre técnica, corpo e subjetividade nas cidades 

contemporâneas. 

______________________________________________________________________ 

Nome: TEAU Acerca da Natureza 

Código: PPGAU000000027 

Carga Horária: 51h 

Dia da semana e horário: quartas-feiras das 8h50 às 11h35 – SIGAA 4M3456 

Vagas para alunos especiais: 15 (quinze) 

Docente: Thais de Bhanthumchinda Portela 

Ementa: estudo de diferentes percepções e discursos acerca da Natureza, vinculados às modulações 

do espaço e seus desdobramentos sociotecnopolíticos no campo da Arquitetura, Urbanismo e 

Paisagismo. 
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______________________________________________________________________ 

Nome: TEAU Cidades Inteligentes 

Código: PPGAU0023  

Carga Horária: 68h 

Dia da semana e horário: quartas-feiras das 14h às 18h – SIGAA 4T2345 

Vagas para alunos especiais: 10 (dez) 

Docente: Arivaldo Leão de Amorim 

Ementa: Ementa Estudo sobre os conceitos e as práticas envolvendo as Cidades Inteligentes (Smart 

Cities), considerando as suas principais dimensões, a saber: ambientais, urbanas, infraestruturais, 

socioeconômicas, tecnológicas e culturais. A abordagem envolve uma discussão multi, inter e 

transdisciplinar (MIT) dos vários aspectos relativos à esta ‘nova’ visão de cidade. Objetivos Geral • 

Propiciar uma ampla discussão sobre as Cidades Inteligentes ou Smart Cities, envolvendo as suas 

dimensões conceituais, políticas, culturais, tecnológicas e pragmáticas. Específicos • Discutir e 

desenvolver as bases conceituais para o entendimento e o estabelecimento das Cidades Inteligentes. 

• Estabelecer as necessárias conexões com os conceitos de ‘Planejamento Urbano’ e 

‘Desenvolvimento sustentável’, como o de ‘Cidades Inteligentes’. • Discutir as implicações 

econômicas, políticas, sociais e culturais associadas aos principais conceitos de Cidades Inteligentes. 

• Estudar os limites e as potencialidades das diversas tecnologias aplicadas às Cidades Inteligentes. 

______________________________________________________________________ 

Nome: TECNOLOGIA DA CONSERVAÇÃO E DO RESTAURO I (Disciplina do MP-CECRE 

oferecida a alunos do PPGAU) 

Código: ARQ524  

Carga Horária: 68h 

Dia da semana e horário: terças e quintas-feiras das 08h50 às 10h40 – SIGAA 35M34 

Vagas para alunos especiais: 05 (cinco) 

Docente: Mário Mendonça de Oliveira e Larissa Corrêa Acatauassú Nunes Santos 

Ementa: estudos dos processos de degradação dos materiais componentes dos artefatos de 

interesse cultural, particularmente dos edifícios. Metodologia de indagação das patologias e ensaios 

de laboratório. Técnicas e materiais modernos a serviço da conservação e do restauro. 

______________________________________________________________________ 

Nome: História e Teoria da Conservação e do Restauro (Disciplina do MP-CECRE oferecida a 

alunos do PPGAU) 

Código: ARQ506  

Carga Horária: 68h 
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Dia da semana e horário: terças-feiras das 14h às 18h – SIGAA 3T234 

Vagas para alunos especiais: 10 (dez) 

Docente: Cláudia dos Reis e Cunha e Rodrigo Espinha Baeta 

Ementa: Relações conceituais básicas: história e crítica e criação; criação e conservação; antigo e 

moderno. Conceitos e práticas da conservação e restauro no tempo. O século XIX e o nascimento 

da conservação e restauro enquanto disciplina autônoma. A conservação e o restauro e o 

Movimento Moderno. O pós-guerra e a crise dos postulados de base positivista. O restauro como 

intervenção crítica. Ampliação do âmbito da conservação e do restauro. Restauro urbanístico, 

restauro paisagístico e restauro do território. Conservação e restauro e arquitetura contemporânea. 
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CARE – COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO E REGISTROS ESTUDANTIS 
Endereço: Rua Araújo Pinho, 265 - Canela CEP: 40110-150 - Salvador/Bahia 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO 
ALUNO ESPECIAL DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

 

NOME MATRÍCULA 

  
DATA DE NASCIMENTO SEXO NACIONALIDADE NATURALIDADE UF 

 / / (    ) MASC (    ) FEM    
ESTADO CIVIL TIPO DE DOCUMENTO Nº DOC. ÓRGÃO EXPEDIDOR UF CPF 

      
NOME DO PAI NOME DA MÂE 

  
TELEFONE CELULAR E-MAIL 

(     )  (    )   
FEZ SOLICITAÇÃO EM OUTRO COLEGIADO MATRICULOU-SE EM DISCIPLINAS ANTERIORMENTE CASO POSITIVO ESPECIFIQUE 

 SIM   NÃO  SIM  NÃO  

 
 

SOLICITAÇÃO DE COMPONENTE CURRICULAR TURMA AUTORIZAÇÃO 

CÓDIGO NOME T P E DO COLEGIADO 
 

      SIM   NÃO 

      SIM   NÃO 

      SIM   NÃO 

      SIM   NÃO 

 

ATENÇÃO: 
 

- O(a) Candidato(a) à Categoria de Aluno Especial poderá matricular-se no máximo em 04 (quatro) componentes curriculares, respeitando também um limite máximo 

em 02 (duas) disciplinas por semestre (Artigo 5º e Artigo 27 §2º do Regulamento do Ensino de Graduação e Pós Graduação). 

- Toda solicitação deverá vir acompanhada da Guia de Recolhimento (GRU) referente à taxa de inscrição, cópia de documento de Identidade e comprovante 

de ser aluno regular ou concluinte de Instituição de Ensino Superior. 

- Não será concedida matrícula ao estudante de curso regular de mesmo nível na UFBA. 

- A efetivação da matrícula será realizada no Colegiado de Curso em período definido no Calendário Acadêmico. 

- O não comparecimento do candidato na data de efetivação de matrícula caracterizará como desistência. 

- Esta autorização não poderá conter rasuras. 

 

Ciente das informações acima. 

  

 

 

 

 

 

Salvador, _____ de _______________________ de __________ 

 Assinatura do(a) Candidato(a) 

 

 

AUTORIZAÇÃO DO COLEGIADO DO CURSO 
 

 

Autorizo o(a) Sr(a) ______________________________________________________________________ a efetivar inscrição no(s) componente(s) curricular(es)/turma acima autorizado(s) 

na Categoria de Aluno Especial. 

 

 

  

 

 
 

 

Salvador, _____ de _______________________ de __________ 

 Assinatura e Carimbo do(a) Coordenador(a) do Curso 

 

 

 

ESTE FORMULÁRIO PODE SER ENCONTRADO NO ENDEREÇO: http://www.supac.ufba.br/ 

 


