UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA
Instituto de Psicologia - IPS
Programa de Pós-Graduação em Psicologia - PPGPSI
MESTRADO ACADEMICO E DOUTORADO

SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS PPGPSI – 2016.1
Cronograma e procedimentos para inscrição





INSCRIÇÕES: 16 a 20.05.2016, exclusivamente pelos correios
SELEÇÃO: 30.05 a 04.06 (consultar por disciplina aqui)
RESULTADOS: 07.06.2016
MATRÍCULA: 11 e 12.07.2016

 PROCEDIMENTOS: As inscrições devem ser realizadas exclusivamente através de
postagem nos Correios, com data de postagem até 20 de maio de 2016, para o
seguinte endereço:
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA - PPGPSI
Instituto de Psicologia da UFBA - IPS
Rua Aristides Novis, Estrada de São Lázaro, 197 – Federação
CEP 40210-730 – Salvador – Bahia – Brasil
Obs.: Não serão aceitas inscrições que estiverem com data de postagem anterior e
posterior ao período estipulado

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
Ficha
de
Inscrição
preenchida
e
assinada
(disponível
em
http://www.pospsi.ufba.br/Aluno_Especial_PosGrad.doc);
 GRU
paga
(disponível
em:
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc=);
 1 foto 3 x 4;
 Cópia do R. G;
 Cópia do C. P. F;
 Cópia do Título de eleitor;
 Certificado de quitação eleitoral (disponível em:
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral)
Cópia do certificado de reservista (candidatos do sexo masculino)
Currículo Lattes atualizado (disponível em: http://lattes.cnpq.br);
 Cópia de Diploma de Graduação ou de Mestrado ou Atestado/Certificado de conclusão de curso ou
de provável concluinte (com data atualizada - 2016);
 Cópia do Histórico Escolar de Graduação ou de Mestrado Acadêmico [FAVOR NÃO INSERIR
CÓPIA DE DIPLOMA DE CURSO LATO SENSU (Especialização)].
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
1) O/A candidato/a deve entregar uma documentação para cada disciplina pretendida.
2) A falta de qualquer documento/item exigido para a inscrição, implicará a não-homologação da
mesma e não-aceitação da entrega de documento/item em momento posterior ao ato da
inscrição.
3) A documentação (enviada por correio) deve estar autenticada.
4) A GRU de inscrição deve ser paga UMA ÚNICA VEZ (R$ 55,00), INDEPENDENTEMENTE DO
NÚMERO DE DISCIPLINAS PLEITEADAS, devendo, apenas, o/a candidato inserir em cada
documentação, uma cópia do pagamento.
5) É de responsabilidade do candidato ficar atento aos prazos e ao resultado da seleção. Após o
resultado, a documentação dos aprovados será enviada para registro pela Coordenação de
Admissão e Registros Estudantis (CARE), ficando o candidato apto a efetivar sua matrícula na
data prevista no cronograma.
6) Para efetivar a matrícula, o aluno deve comparecer à secretaria do Instituto de Psicologia na
data prevista munido de documento de identificação e da GRU paga referente à taxa da
matrícula.
7) O candidato que não puder comparecer para efetivar a matrícula pode enviar pessoa munida de
procuração. Há um modelo de procuração disponível em
http://www.sgc.ufba.br/formul%E1rios/modelo_PROCURA%C7%C3O.doc
8) A GRU referente à matrícula é gerada no link http://www.sgc.ufba.br/sgcboleto/matriculas.htm
devendo o candidato selecionar a opção “Aluno Especial (Mestrado)” ou “Aluno Especial
(Doutorado)”, de acordo com sua condição.
9) Dúvidas podem ser tiradas através do telefone +55 71 3283-6442 ou enviadas para o e-mail:
alunoespecial.ppgpsi@gmail.com

