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EDITAL ALUNO ESPECIAL DO MESTRADO EM MUSEOLOGIA 2019.2  

Será aberta inscrição para seleção de alunos especiais para as disciplinas optativas. 

Segundo o Regulamento do Ensino de Graduação e Pós-Graduação da UFBA Art. 27 – 

“no caso de existência de vagas, será permitida a inscrição em componentes curriculares 

a alunos e ex-alunos de curso superior de instituições nacionais ou estrangeiras, que 

desejarem realizar estudos específicos. (Redação dada pela Resolução nº03/2017)”.  

§ 1º O estudante que efetivar inscrição em componentes curriculares será denominado de 

Aluno Especial.  

§ 2º O aluno especial só poderá se inscrever em até um total de seis (06) componentes 

curriculares na graduação e até um total de quatro (04) componentes curriculares na pós-

graduação respeitando o limite máximo de dois (02) componentes curriculares por 

semestre. 

 § 3º O aluno, na condição de especial, poderá se inscrever no mesmo componente 

curricular até, no máximo, duas vezes.  

§ 4º Não será permitida a matrícula como aluno especial em Estágios Curriculares, 

Internatos, Trabalhos de Conclusão de cursos de graduação e pós-graduação, Recitais de 

Conclusão de cursos, e atividades semelhantes. 

 Fonte: 

https://www.ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/REGPG_Revisado_Resolucao_03_2017.p

df 
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SOBRE AS INSCRIÇÕES PARA ALUNOS ESPECIAIS EM 2019.2  

Informamos que o período de inscrição para Seleção de Candidatos à categoria de Aluno 

Especial do PPGMuseu ocorrerá nos dias 8, 9, 10 e 11 de julho de 2019, através do envio 

dos documentos listados abaixo, em formato PDF, exclusivamente em única mensagem, 

para o e-mail ppgmuseu@ufba.br com o assunto ALUNO ESPECIAL 2019.2: 

  

1. Documento de identificação, CPF, título de eleitor, documento de quitação com a 

Justiça Eleitoral, quitação com o Serviço Militar (para homens); tais certidões de 

quitação com a Justiça Eleitoral e Justiça Militar poderão ser obtidas, 

respectivamente através dos sites: 

http://www.tre-ba.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral 

https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa ;  

  

2. Passaporte (para estrangeiros), com visto de estudante atualizado;  

3. Histórico escolar e diploma de graduação (frente e verso) ou comprovação de estar 

inscrito em curso de nível superior;  

4. Ficha de Inscrição  – https://supac.ufba.br/formularios-menu-aluno ;  

5. Guia de recolhimento e comprovante de pagamento de taxa de inscrição para 

seleção de alunos especiais – boleto emitido através do site SUPAC.UFBA.BR 

(Clica em CARE - Aluno; Serviços acadêmicos/boleto; Boleto BANCÁRIO- 

GRU- Serviços Acadêmicos; Gerar Nova GRU; na parte de Serviços, clica em 

“INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO ALUNO ESPECIAL DE PÓS-

GRADUAÇÃO”, preencher as informações, colocar o CPF e então gerar a GRU, 

no valor de R$60,17).  

6. Uma carta para cada disciplina justificando o seu interesse, com no máximo duas 

páginas, com a formatação: fonte Times New Roman, corpo 12, entrelinha 1,5. 

 

O Resultado da seleção será publicado na página do PPGMuseu até o dia 22/07/2019.  

Após o resultado, os interessados deverão proceder ao pagamento da taxa de matrícula, 

disponível no site da SUPAC, conforme link abaixo:  
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https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=dBKzXO/LFRY

=  

Ou seja, o boleto será emitido através do site da SUPAC, mesmo procedimento elencado 

acima no item 5, sendo que neste momento, o serviço a ser selecionado para emissão da 

GRU é o de “ Matrícula Aluno Especial”, cujo valor é de R$ 185,99. 

Os candidatos aprovados deverão comparecer nos dias 01 ou 02/08/2019, das 09:00h às 

13:00h, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Museologia, situada no Casarão 

da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas – Campus de São Lázaro, para 

apresentação dos documentos originais e entrega das cópias que deverão ser autenticadas 

pela secretaria do curso e entrega dos originais dos comprovantes dos pagamentos de 

inscrição e matrícula.  

 

Disciplinas ofertadas para alunos especiais em 2019.2:  

PPGA 49 – Tópicos Especiais - Antropologia e Museus 

Docente Responsável: Paride Bolletin 

Horário: Quinta-feira das 8 às 12h e das 14 às 18h 

Local: Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA 

 

Tópicos Especiais – Curadoria 

Docente Responsável: Suely Cerávolo 

Horário: a combinar  

 

 

 

 

 

 

Salvador, 25 de junho de 2019 

 

 

Sidélia dos Santos Teixeira 

Coordenação do PPGMuseu/UFBA 
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