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Candidatos 

1. BIANCA BIGOGNO 

2. CARLOS HENRIQUE ARAUJO 

3. CRISTIANE FERREIRA 

4. ERIC LEVI PAIXÃO 

5. ERICK SOARES 

6. ISIS RESENDE 

7. LICIO DUARTE 

8. LINA CODES 

9. MARIA DE FATIMA DIZ 

10. MARIANA SOARES 

11. RENATO PORTELLA 

 
Matrícula Presencial 
Dia:  15 de fevereiro de 2019 
Horário de matrícula - 08h às 12h e 14h às 17h  
OBS: Não serão aceito documentos por e-mail 
Local matrícula: Hospital Univ. Prof. Edgard Santos – 5º andar 
 
Documentação para MATRÍCULA:  
 Ficha de Matrícula devidamente preenchida e assinada pelo candidato (adquirida 
pelo endereço eletrônico do Programa: www.ppgms.ufba.br/formularios  

 Fotocópia da carteira de identidade; 

 Fotocópia do título de eleitor e do comprovante de votação na última eleição; 

 Fotocópia do CPF; 

 Fotocópia do certificado de reservista (para os candidatos do sexo masculino); 

 Fotografia de tamanho 3 x 4 recente (uma); 

 Fotocópia do diploma de curso superior de instituição reconhecida pelo Ministério 
da Educação 

 Fotocópia do histórico escolar do curso de graduação 

 Comprovante de pagamento da taxa de matrícula 
 Comprovante de pagamento da taxa de matrícula e de inscrição do processo de seleção - 
originais 

Dados para pagamento da Matrícula  

Pagamento único da matrícula: (independente do número de disciplinas QUE FOR 
APROVADO): 



Matrícula para ALUNO ESPECIAL MESTRADO: 

https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWD

dc= 

Matrícula para ALUNO ESPECIAL DOUTORADO:  
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWD
dc= 

 
 

Os candidatos que foram aprovados em outras disciplinas e já 
efetuaram a matrícula com a entrega da documentação no dia 

14/02/2019, Fineza enviar e-mail para o ppgms@ufba.br e solicitar 
a inclusão da segunda opção de disciplina aprovada. 

Para os demais casos realizar a matrícula presencial com a 
documentação acima descrita. 
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