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EDITAL

OFERTA DE DISCIPLINAS PARA 

 
 
INSCRIÇÕES: 28 de junho a 09 de julho de 20

 
 

Os documentos para esse processo seletivo deverão ser 
23h:59m:59s do dia 09 de julho de 2021
preenchimento da ficha de inscrição 
disponível em https://posafro.ufba.br/pt
relacionada. 
 

 
 

 

CÓDIGO/DISCIPLINA 

FCHA04/20151 - 

Estudos de Gênero na África 
Negra 

 

Gênero na África 

FCHA14/20151 - África: 
Tribo, Etnia e Nação - 
Conceitos e Historia 

etnia e nação 

FCHA17/20151 - Identidade 
Étnica e Literatura 

Identidade Étnica 

FCHA11/20151 - 
Organizações Negras: 

Estratégias e Relações de 
Poder 

FCHA16/20151 - Iconografia e 
imagens da diáspora africana 

diáspora africana
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EDITAL 02/2021 - ALUNO ESPECIAL 2021.2  

OFERTA DE DISCIPLINAS PARA ALUNOS ESPECIAIS

de julho de 2021 – envio de documentos para o e

processo seletivo deverão ser enviados a partir do dia 2
do dia 09 de julho de 2021, considerando-se a hora oficial de Brasília (GMT+3), através de 

preenchimento da ficha de inscrição e formulário de Cadastro de Aluno Especial de Pós
https://posafro.ufba.br/pt-br/formularios, seguido do envio da documentação 

  

TEMA 
 

DOCENTE 
 

DIA/HORA

Estudos de 
Gênero na África 

Negra 

Profa. Dra. Patrícia 
Gomes/ 

Profa. Ângela 
Figueiredo 

08:50 às 

África: tribo, 
etnia e nação - 

conceitos e 
historia 

Prof. Diego Ferreira 
Marques  

13:5

Identidade Étnica 
e Literatura 

Profa. Florentina 
Souza 

13:5

Organizações 
Negras: 

Estratégias e 
Relações de 

Poder 

Profa. Jamile 
Borges/ Prof. Marcio 

André Santos 08:50 às 

Iconografia e 
imagens da 

diáspora africana 

Prof. Marcelo 
Bernardo da Cunha 

13:5

 
 

Programa Multidisciplinar em Estudos Étnicos e Africanos 

CEP: 40.060-055 
 

ALUNOS ESPECIAIS 

envio de documentos para o e-mail posafro@ufba.br 

do dia 23 de junho de 2021 até às 
se a hora oficial de Brasília (GMT+3), através de 

formulário de Cadastro de Aluno Especial de Pós-Graduação, 
do envio da documentação abaixo 

DIA/HORA LOCAL 

TER 

08:50 às 
12:30 

Virtual 

TER 

13:55 às  
17:35 

Virtual 

QUA 

13:55 às  
17:35 

Virtual 

QUI 

08:50 às 
12:30 

Virtual 

QUI 

13:55 às  
17:35 

Virtual 
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DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS:

 
Ficha de Inscrição (ver no site do Pós Afro)
ficha para cada disciplina solicitada; e mais uma cópia contendo o código e nome da(s) disciplina(s) 
solicitada(s) 
 

Formulário de Cadastro de Aluno Especial de Pós
letra de forma ou no computador) 
 

Currículo Vitae tipo lattes (Número de cópias igual ao nº de disciplinas
 

01 Cópia de RG e CPF; 
 

Comprovante de pagamento anexado;
 

Cópia do Diploma de Conclusão do Curso (Número de cópias igual ao nº de disciplinas solicitadas);
 

Cópia do Histórico Escolar (Número de cópias igual ao nº de disciplinas solicitadas)
 

Carta de intenção sobre a disciplina
 

IMPORTANTE – todos os documentos devem ser enviados um 01 único pdf, com 
intenção sobre a disciplina escolhida

 

 

Valor da Inscrição: R$ R$ 62,64 (
Doutorado. A Guia de Recolhimento para pagamento da taxa de inscrição é obtida na
https://supac.ufba.br/servicos-academicosboletos
 
Na opção Inscrição para seleção de cursos/Aluno Especial na Pós
boleto, pagável em qualquer agência do Banco do Brasil. A taxa de matrícula para os selecionados será de 
R$193,64 (cento e noventa e três reais e 
sessenta e hum reais e noventa e oito 

 
Divulgação do resultado da Seleção: até 
(www.posafro.ufba.br / www.facebook.com/posafro

 

Matrícula dos Selecionados: 09 a 13
comprovante de pagamento) 

 

Serão selecionados até 05 (cinco) alunos por disciplina, ou a 
Especial poderá matricular-se em até 04 (quatro) disciplinas, respeitando o limite máximo de 02 (duas) 
disciplinas por semestre, de acordo com o §1º do Artigo 14 das Normas Complementares dos Cursos de Pós
Graduação da Universidade Federal da Bahia.
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DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS:

(ver no site do Pós Afro): (Número de cópias igual ao nº de disciplinas solicitadas: uma 
ficha para cada disciplina solicitada; e mais uma cópia contendo o código e nome da(s) disciplina(s) 

de Cadastro de Aluno Especial de Pós-Graduação (ver no site do Pós Afro)

(Número de cópias igual ao nº de disciplinas solicitadas);

pagamento anexado; 

Cópia do Diploma de Conclusão do Curso (Número de cópias igual ao nº de disciplinas solicitadas);

Cópia do Histórico Escolar (Número de cópias igual ao nº de disciplinas solicitadas)

Carta de intenção sobre a disciplina escolhida.  

todos os documentos devem ser enviados um 01 único pdf, com 
intenção sobre a disciplina escolhida 

(sessenta e dois reais e sessenta e quatro 
ecolhimento para pagamento da taxa de inscrição é obtida na

academicosboletos 

seleção de cursos/Aluno Especial na Pós-Graduação, colocar nome e CPF, gerar 
boleto, pagável em qualquer agência do Banco do Brasil. A taxa de matrícula para os selecionados será de 

reais e sessenta e quatro centavos) para o Mestrado e R$
 centavos) para Doutorado. 

Divulgação do resultado da Seleção: até 19 de julho de 2021 –
www.facebook.com/posafro). 

13 de agosto – envio de documentos para o e

) alunos por disciplina, ou a critério do professor responsável. O Aluno 
se em até 04 (quatro) disciplinas, respeitando o limite máximo de 02 (duas) 

disciplinas por semestre, de acordo com o §1º do Artigo 14 das Normas Complementares dos Cursos de Pós
ão da Universidade Federal da Bahia. 
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DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS: 

(Número de cópias igual ao nº de disciplinas solicitadas: uma 
ficha para cada disciplina solicitada; e mais uma cópia contendo o código e nome da(s) disciplina(s) 

(ver no site do Pós Afro):  (Preencher em 

solicitadas); 

Cópia do Diploma de Conclusão do Curso (Número de cópias igual ao nº de disciplinas solicitadas); 

Cópia do Histórico Escolar (Número de cópias igual ao nº de disciplinas solicitadas); 

todos os documentos devem ser enviados um 01 único pdf, com exceção da carta de 

 centavos) para Mestrado e 
ecolhimento para pagamento da taxa de inscrição é obtida na internet no endereço: 

Graduação, colocar nome e CPF, gerar 
boleto, pagável em qualquer agência do Banco do Brasil. A taxa de matrícula para os selecionados será de 

o Mestrado e R$261,98 (duzentos e 

– no site do programa 

envio de documentos para o e-mail do Pós Afro (com 

critério do professor responsável. O Aluno 
se em até 04 (quatro) disciplinas, respeitando o limite máximo de 02 (duas) 

disciplinas por semestre, de acordo com o §1º do Artigo 14 das Normas Complementares dos Cursos de Pós-


