
05/07/2022 14:47 Gmail - DIVULGAÇÃO - SELEÇÃO ALUNO ESPECIAL EM FÍSICA 2022.2 - PPGFIS/UFBA

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=67ac0ae0f3&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar6375779183970082665&simpl=msg-a%3Ar-7838… 1/2

Inscrições para aluno especial no Semestre Letivo 2022.2.  
 
I – INSCRIÇÃO

A pessoa interessada poderá encaminhar sua inscrição do dia 08 de julho até o dia 15 de julho de
2022.
A inscrição será realizada por e-mail através do envio da documentação para o endereço pgif.ufba@gmail.com, 
indicando, obrigatoriamente, no assunto do e-mail: ALUNO ESPECIAL 2022.2.

A pessoa candidata poderá se matricular em até duas disciplinas por semestre. Se já �ver cursado 04 (quatro)
disciplinas como “aluno especial” na UFBA, não poderá cursar outra disciplina.

II - TAXAS PARA CANDIDATOS BRASILEIROS E ESTRANGEIROS

A UFBA cobra taxa de inscrição no valor de R$62,64 para INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO (ALUNO ESPECIAL DE PÓS-
GRADUAÇÃO), independentemente do número de disciplinas pleiteadas.

Se a pessoa candidata for selecionada deverá pagar taxa de matrícula no valor de R$193,64, para MATRÍCULAS
ALUNO ESPECIAL (MESTRADO) e R$261,98 para MATRÍCULAS ALUNO ESPECIAL (DOUTORADO).

As taxas deverão ser pagas exclusivamente no Banco do Brasil, através de boleto bancário disponível no
site: https://supac.ufba.br/servicos-academicosboletos depois clicar abaixo de BOLETO BANCÁRIO – GRU em
serviços acadêmicos, no fim da página e clicar depois em gerar nova GRU e seguir os passos.

III- DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO DE PESSOAS BRASILEIRAS

1 - Cópia do Diploma ou atestado ins�tucional de conclusão da Graduação, para quem vai pleitear para “aluno
especial” Mestrado e

 Cópia do Diploma ou atestado ins�tucional de conclusão do Mestrado, para quem vai pleitear para “aluno
especial” Doutorado;
2 - Uma cópia do histórico de Graduação ou cópia do Histórico de Mestrado;

 3 - Uma cópia do RG com CPF;
 4 - Uma cópia do Título Eleitoral;

 5 - Comprovante de Quitação com a Jus�ça Eleitoral ou comprovantes da úl�ma eleição;
 6 - Uma cópia do Cer�ficado de Reservista (para homens);

 7- Cópia do Comprovante original da taxa de inscrição, a qual deve ser acessada no site: http://www.supac.ufba.br
 8 - Ficha de Inscrição preenchida. A ficha se encontra no link: https://supac.ufba.br/formularios-menu-aluno -

Aluno Especial Pós-Graduação

IV  - RESULTADOS

Os resultados serão divulgados no site do PPGFIS (https://ppgfis.ufba.br) no dia 22 de julho de 2022.

V - MATRÍCULA

A matrícula em componentes curriculares será realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Física no dia 15 de
agosto de 2022.

 
As taxas deverão ser pagas exclusivamente no Banco do Brasil, através de boleto bancário disponível no
site: https://supac.ufba.br/servicos-academicosboletos depois clicar abaixo de BOLETO BANCÁRIO – GRU em
serviços acadêmicos no fim da página e clicar depois em gerar nova GRU e seguir os passos.

OBS: Enviar o comprovante de pagamento da taxa para efe�var a matrícula. Não serão aceitos comprovantes de
agendamento.

VI – DISCIPLINAS OFERECIDAS

Segue abaixo quadros com as disciplinas ofertadas no semestre 2022.2

PGFIS000000009 - ELETRODINÂMICA CLÁSSICA I
Carga Horária 68h
Docente Dr. Saulo Carneiro de Souza Silva
Dia/Horário Terças e Quintas das 08:50h às 10:40h
FIS514/20151 - FISICA DO ESTADO SOLIDO I

 Carga Horária 68h
Docente Dr. Caio Mário Castro de Cas�lho
Dia/Horário Segundas e Sextas das 10:40h às 12:30h

 
PPGFIS000000011 - MECÂNICA QUÂNTICA I
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Carga Horária 68h
Docente Dr. Massimo Os�lli
Dia/Horário Terças e Quintas das  10:40h às 12:30h

 

https://ppgfis.ufba.br/pt-br/roberto-rivelino-de-melo-moreno

