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Resultado Final e Orientações para Matrícula 

 
Candidatos Aprovados 

 
Disciplina: MPSPJC000000011 - TE - SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO E CONTINGÊNCIAS DAS TIC'S 

 

Nome 

ARIANA DOS SANTOS DE MACÊDO 

MARCELO VISINTAINER GIORDANI ALVES 

 
 

 
Orientações para matrícula: 
 
Os candidatos selecionados deverão consultar as orientações para matrícula conforme itens 
2.5 e 2.6 do Edital 001/2022 e transcritos a seguir e deverá enviar através do e-mail: 
selecaompspjc@gmail.com com o assunto “Comprovante de pagamento matrícula aluno 
especial 2022.1 e formulário”, até o dia 10/02/2022, juntamente com o formulário de 
autorização de matrícula. 
 
 
2.5 – Taxas: 
 
A UFBA cobra uma TAXA DE INSCRIÇÃO de R$62,64 (sessenta e dois reais e sessenta e 
quatro centavos) para participar da seleção, independentemente do número de disciplinas. 
A GRU – Guia Recolhimento Único para pagamento da taxa de inscrição para seleção de 
aluno especial de pós-graduação pode ser gerada e impressa através do seguinte endereço 
eletrônico: 
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc= - 
escolhendo em Serviços: “INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO (ALUNO ESPECIAL DE PÓS-
GRADUAÇÃO)”. 
 
Apenas para os candidatos selecionados a aluno especial haverá uma TAXA DE 
MATRÍCULA no valor de R$ 193,94 (cento e noventa e três reais e noventa e quatro 
centavos), independentemente do número de disciplinas aprovadas, que deverá ser paga 
após a divulgação do nome dos candidatos selecionados. 
 
A GRU – Guia Recolhimento Único para pagamento da TAXA DE MATRÍCULA para aluno 
especial do Mestrado pode ser gerada e impressa através do seguinte endereço eletrônico: 
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc= - 
escolhendo em Serviços:” MATRÍCULAS ALUNO ESPECIAL ( MESTRADO)” 
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2.6 – Matrícula 
 
2.6.1 Os candidatos selecionados deverão obrigatoriamente entregar o comprovante de 
pagamento da TAXA DE MATRÍCULA original digitalizado juntamente com o formulário de 
autorização de matrícula disponível nos sites do PROGESP e na Plataforma SIGAA, 
conforme cronograma constate no item 3 deste Edital, através do e-mail: 
selecaompspjc@gmail.com, colocando como assunto “Documentos para matrícula de Aluno 
Especial, semestre 2022.1”. A não entrega do comprovante de matrícula e formulário no 
prazo determinado implicará a exclusão do candidato do processo seletivo. 
 
2.6.2 A matrícula será realizada pela secretaria do MPSPJC, conforme cronograma – item 3, 
para os candidatos selecionados e que fizeram a entrega dos documentos conforme item 
2.6.1 e, posteriormente será enviado o comprovante por e-mail. 

 
 
 

Salvador, 09 de fevereiro de 2022. 
 
 

Profa. Ivone Freire Costa 
Coordenadora do Mestrado Profissional em 

Segurança Pública, Justiça e Cidadania. 
Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública - PROGESP 

Escola de Administração/Faculdade de Direito 
Universidade Federal da Bahia 
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