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1. PREÂMBULO

1.1. A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Multidisciplinar em Estudos Étnicos e 
Africanos (Pós-Afro)  da  Universidade  Federal  da  Bahia  (UFBA) comunica  a  abertura  de 
inscrições para matrícula de alunos(as) especiais em disciplinas ofertadas no semestre letivo 
2020.1.

1.1.1. Os(as)  candidatos(as)  podem  se  inscrever  em  até  2  (dois)  componentes 
curriculares em cada semestre, considerados todos os programas de pós-graduação da 
UFBA.

1.1.2. Será  cobrada uma taxa  de inscrição,  no valor  de R$ 60,75 (sessenta  reais  e 
setenta e cinco centavos), independente da quantidade de disciplinas pretendidas.

1.1.3. Será cobrada uma taxa de matrícula dos(as) candidatos(as) selecionados(as), no 
valor  de R$ 187,78 (cento e  oitenta  e sete  reais  e  setenta  e  oito  centavos) para o 
mestrado, e R$ 254,05 (duzentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos) para o 
doutorado, independente da quantidade de disciplinas a serem cursadas.

1.2. Serão ofertadas as seguintes disciplinas:

a) FCHA04 – Estudos de Gênero na África Negra
quarta-feira – 8:50-12:30 – sala 1 / CEAO
Prof.ª Dr.ª Patrícia Godinho Gomes

b) FCHA17 – Identidade Étnica e Literatura
terça-feira – 13:55-17:35 – sala 1 / CEAO
Prof. Dr. Jesiel Oliveira Filho

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. As inscrições deverão ser efetuadas até às 23:59 horas do dia 24 de janeiro de 2020, 
considerando-se a hora oficial de Brasília (GMT+3), através de mensagem enviada para o 
correio eletrônico  posafro@ufba.br, indicando no campo assunto “Inscrição em Disciplinas 
como Aluno(a) Especial” e anexando os documentos requeridos em formato PDF.

2.2. A inscrição deve ser composta pelos seguintes documentos:

c) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada (disponível aqui);

d) Documento oficial de identificação;

e) CPF, para brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil;

f) Diploma de graduação ou Certificado de conclusão de curso de graduação;
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g) Histórico escolar do curso de graduação;

h) Curriculum vitae na plataforma lattes ou equivalente;

i) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (mais informações).

3. DA SELEÇÃO

3.1. A seleção das candidaturas é realizada pela Coordenação do Pós-Afro, após consulta aos 
docentes responsáveis pelas disciplinas para as quais for solicitada matrícula.

3.1.1 Em caso de inscrições em quantidade maior que a de vagas disponíveis, serão 
considerados os seguintes critérios de seleção:

a) A relevância da disciplina para os interesses de pesquisa do(a) candidato(a), 
conforme explicitados na ficha de inscrição e no curriculum vitae;

b) A relevância dos interesses de pesquisa do(a) candidato(a),  considerando as 
áreas de concentração do Pós-Afro e o desenvolvimento de pesquisas futuras 
ou parcerias acadêmicas com outros programas de pós-graduação, no caso de 
o(a)  candidato(a)  já  estar  cursando  o  Mestrado  ou  o  Doutorado  em  outra 
instituição.

3.2. O resultado da seleção será divulgado até o dia 3 de fevereiro de 2020, através de seção 
específica do site internet do Pós-Afro (http://posafro.ufba.br/resultados-editais).

4. DA MATRÍCULA

4.1. Os(as) candidatos(as) aprovados(as) devem providenciar, imediatamente, o pagamento da 
taxa de matrícula e enviar o comprovante de pagamento, em formato PDF, para o endereço 
eletrônico posafro@ufba.br, até o dia 6 de fevereiro de 2020 (mais informações).

4.2. Os procedimentos de matrícula institucional e de inscrição em componentes curriculares 
serão realizados internamente, pela Secretaria do Pós-Afro e respectivos setores da UFBA, até 
o dia 18 de fevereiro.

5. DO CRONOGRAMA

Inscrição de candidaturas Até 24 de janeiro de 2020
23:59 GMT+3

Resultado da seleção 3 de fevereiro de 2020

Pagamento da taxa de matrícula e envio do comprovante Até 6 de fevereiro de 2020
23:59 GMT+3

Procedimentos internos de matrícula institucional e 
inscrição em disciplinas

Até 18 de fevereiro de 2020

Início do período letivo 2 de março de 2020

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Pós-Afro, consultando-se, sempre 
que necessário, o Colegiado.
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