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—>PPG em Saúde Coletiva — Mestrado Profissional 

Tel. 3161-8387 / E-mail:mpsc@uefs.br                                        

Site: www2.uefs.br;8081/mpsc 

—>PPG em Engenharia Civil e Ambiental—Mestrado 

Tel. 3161— 8310 / E-mail: ppgecea@uefs.br 

Site: ppgecea.uefs.br 

—> PPG em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente -  

Mestrado

Tel. 3161— 8807 / E-mail: ppgm@uefs.br 

Site: http://www2.uefs.br:8081/ppgm 

—>PPG em Desenho, Cultura e Interatividade—Mestrado 

Tel. 3161—8865 / E-mail: msdesenho@uefs.br 

Site: http://www2.uefs.br:8081/msdesenho 

—>PPG em Estudos Literários—Mestrado 

Tel. 3161— 8863 / E-mail: posldc@uefs.br / Site: progel.uefs.br 

—>PPG em História—Mestrado 

Tel. 3161—8172 / E-mail: pgh.uefs@gmail.com 

Site: http://www2.uefs.br/pgh/ 

—>PPG em Educação—Mestrado 

Tel. 3161—8871 / E-mail: ppge.uefs@gmail.com 

Site: http://www2.uefs.br/ppge/ 

—>PPG em Enfermagem — Mestrado Profissional 

Tel. 3161-8161 / E-mail: mpeuefs@gmail.com 

Site: http://www2.uefs.br:8081/mpe/ 

—>PPG em Matemática—Mestrado Profissional 

Tel. 3161—8332 / E-mail: profmat@uefs.br / Site: profmat.uefs.br 

—> PPG em Planejamento Territorial—Mestrado Profissional 

Tel: 3161-8990 / E-mail: planterr@uefs.br / 

Site: http://www2.uefs.br/planterr/ 

—> PPG em Ciência da Computação—Mestrado 

Tel: 3161-8677 / E-mail: pgcc@uefs.br 

—> PPG em Ciências Farmacêuticas—Mestrado 

Tel: 3161-8159 / E-mail: ppgcf@uefs.br 

Site: http://www2.uefs.br:8081/ppgcf/

—>PPG em Astronomia—Mestrado Profissional 

Tel: 3161-8289 / E-mail: pgastro@uefs.br 

Site: https://sites.google.com/a/uefs.br/mp-astro/ 

—>PPG em Física—Mestrado Profissional 

Tel: 3161-8289 / E-mail: mnpef@uefs.br 

Site: http://www1.fisica.org.br/mnpef/ 

—>PPG em Ensino das Ciências Ambientais —Mestrado Prof. 

E-mail: profciamb.uefs@uefs.br 

Site: http://www.profciamb.propesp.ufpa.br/index.php/br 

—>Especialização em Matemática 

Tel. 3161—8332 / E-mail: 

especializacao.matematica@uefs.br

—>Especialização em Desenho 

Tel. 3161—8171 / E-mail: posdesenho2008@gmail.com 

—>Especialização em Biologia Celular 

Tel. 3161—8791 / E-mail: esp.bio.cel@gmail.com 

—>Especialização em Filosofia 

Tel. 3161—8142 / E-mail: posfilosofia@uefs.br 

—>Especialização em História da Bahia 

Tel. 3161—8142 /  E-mail: pgchf@uefs.br 

—>Esp. em Linguística e Ensino-Aprendizagem   

Tel. 3161—8866 / E-mail: cpglet@uefs.br 

—> Especialização em Gestão Universitária 

Tel. 3161-8049 / E-mail: posgestaouniversitaria@gmail.com 

—> Especialização em Contabilidade Gerencial

Tel.3161-8049 / E-mail: 

poscontabilidadegerencial@gmail.com 

—> Esp. Residência em Medicina Geral de Família e 

Comunidade

Programas de Pós-Graduação—Stricto Sensu 

—>PPG em Botânica - Mestrado e Doutorado 

Tel. 3161—8790 / E-mail: botanica@uefs.br 

Site: www.ppgbot.uefs.br 

—>PPG em Biotecnologia -Mestrado e Doutorado 

Tel. 3161—8790 / E-mail: ppgbiotec@gmail.com 

Site: www2.uefs.br/ppgbiotec 

—>PPG em Ecologia e Evolução -Mestrado 

Tel. 3161—8790 / E-mail: ppgecoevol.uefs@gmail.com 

Site: www.ecoevol.uefs.br 

—> PPG em Recursos Genéticos Vegetais - Mest/Dout 

Tel. 3161—8790 / E-mail: ppg.rgv@uefs.br 

Site: rgv.web2207.uni5.net 

—>PPG em Estudos Linguísticos -Mestrado e Doutorado

Tel. 3161— 8867 / E-mail: ppgel.secretaria@uefs.br 

Site: www.mel.uefs.br 

—>PPG em Saúde Coletiva — Mestrado  e Doutorado 

Tel. 3161— 8096 / E-mail: mesauco@uefs.br/ ppgsc.uefs.br 

—> PPG em Letras—Mestrado Profissional 

Tel:3161-8872 / E-mail:profletras@uefs.br 

/profletras.uefs.br 

 



1  -  DA MATRÍCULA 
1.1. Primeira Matrícula 

Efetua-se a primeira matrícula quando o candidato é convocado 
via Processo Seletivo, observando as exigências do Edital de 
Abertura de Inscrições e as Normas de Matrícula vigentes na 
UEFS. 
A primeira matrícula (entrega de documentação), assim como a 
matrícula dos semestres/módulos posteriores acontecerão no 
Colegiado do Programa/Curso. 

1.2. Etapas da Matrícula 
A primeira  matrícula  ocorrerá em duas etapas: a primeira etapa 
será a entrega de toda a documentação solicitada pelo Edital de 
Abertura de Inscrições; a segunda etapa será a assinatura do 
comprovante de matrícula. Só serão considerados  matriculados 
aqueles candidatos que comparecerem às duas etapas e que 
estiverem com toda a documentação completa e correta. 

1.3. Matrícula por Procuração 
É aquela efetivada mediante procuração fornecida pelo aluno a 
um representante legal, o qual deverá apresentar fotocópia do 
documento de identidade. 

1.4. Matrícula de Alunos Especiais 
A matrícula especial só ocorre para os cursos de Mestrado e 
Doutorado, de acordo com a disponibilidade de disciplinas de 
cada Programa. 
A seleção ocorrerá através de Processo Seletivo aberto por Edital 
específico para Alunos Especiais, o qual determinará a 
quantidade de disciplinas disponíveis. Esse aluno não terá direito 
a bolsa de estudos oferecida pelo Programa. 
A matrícula poderá ocorrer em 01 (uma) ou 02 (duas) etapas. 

2  -  SOLICITAÇÕES DA PÓS-GRADUAÇÃO 
Todas as solicitações deverão ser feitas na Divisão de Assuntos 
Acadêmicos — Setor de Expediente: Prédio da Reitoria, 1º 
Andar (3161-8062). O Colegiado/Departamento não tem 
autorização para emitir quaisquer documentação referente a vida 
escolar do aluno. 

2.1.  Atestados e Histórico Escolar 
As solicitações de documentos devem ser feitas em formulário 
específico e tem o prazo de 03 (três) dias úteis para serem 
entregues, no caso de alunos ativos. 

2.2. Dispensa de Disciplina 
Ocorre quando o aluno já cursou disciplina igual ou 
equivalente à existente no currículo do seu Curso. 
O aluno poderá solicitar dispensa de disciplina, cursada com 
aprovação, na UEFS ou em outra Instituição de Ensino Superior, 
devendo comparecer ao Setor de Expediente munido dos 
seguintes documentos: 
- Se a disciplina foi cursada na Pós-Graduação da UEFS, o 

Das Resoluções que Regem a Pós-Graduação e das 
Normas de Matrícula 

aluno deverá preencher requerimento solicitando dispensa. 
- Se a disciplina foi cursada em outra Instituição, o aluno deverá 
preencher o requerimento e anexar Histórico Escolar e Programa 
das Disciplinas Cursadas. 

2.3. Convalidação de Créditos 
Ocorre quando o aluno deseja que uma disciplina diferente da 
existente no currículo de seu Curso seja incluída no histórico 
escolar. Somente alunos regulares de Mestrado e Doutorado 
poderão solicitar a Convalidação, que pode ser: 
- De Disciplinas: o aluno deverá anexar ao processo a ementa da 
disciplina a ser convalidada, assim como em uma dispensa. A nota 
e os créditos serão transferidos para o histórico escolar. 
- De título de Mestrado: o aluno deverá anexar ao processo cópia 
do diploma, do histórico escolar e capa da dissertação. 

2.4. Inclusão/Exclusão de Disciplinas 
Só poderá ocorrer se o Curso/Programa ainda estiver em período de 
matrícula; já que, uma vez assinado o comprovante de matrícula, o 
aluno não poderá  alterar suas disciplinas. O procedimento, tanto de 
matrícula quanto da sua alteração, devem ser feitos no Colegiado 
do Curso/Programa. 

3  -  TRANCAMENTO 
Só poderá solicitar Trancamento os alunos regulares de Mestrado e 
Doutorado. Alunos de Especialização não podem solicitar 
Trancamento de Curso, exceto no caso de agravo de saúde 
devidamente documentado, e se o Curso tiver previsão de turmas 
subsequentes. 

3.1. Trancamento de Curso 
Só poderá solicitar Trancamento o aluno que já tenha concluído 
1/3 dos créditos totais do Programa, desde que seja preservado o 
tempo máximo para a conclusão do curso; ou por agravo de saúde 
a qualquer tempo, desde que devidamente documentado. 

4  -  DO ABANDONO 
Considera-se abandono de curso o não comparecimento para 
efetivação de matrícula nos prazos fixados pela UEFS. 

5  -  DO DESLIGAMENTO 
- Especialização: será desligado do curso o aluno que não 
integralizar o curso no prazo máximo de 18 meses, for reprovado 
no TCC por, pelo menos, dois dos três membros da banca 
examinadora, não apresentar o TCC dentro do período máximo 
para integralização do Curso e/ou não apresentar a documentação 
exigida em Edital para a 1ª matrícula. 
- Mestrado ou Doutorado: será desligado do curso o aluno que não 
apresentar o trabalho final dentro do prazo, não obtiver aprovação 
no trabalho final e/ou abandonar as atividades do curso sem 
justificativa, por mais de 30 (trinta) dias letivos. 

6  -  DA INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO 
- Especialização: a duração mínima de cada turma é de 06 (seis) 
meses e a máxima, de 18 (dezoito) meses, para a integralização 
total, inclusive a conclusão do TCC. Excepcionalmente, quando o 
aluno obter conceito Insuficiente no TCC, esse prazo pode ser 
estendido para mais 90 (noventa) dias para integralização do Curso 
e o Trabalho Final poderá ser apresentado somente mais uma vez. 

s e a máxima, de 24 (vinte e quatro) meses. 
- Doutorado: a duração mínima para a integralização total é de 24 
(vinte e quatro) meses e a máxima, de 48 (quarenta e oito) meses. 
OBS: Os prazos do Mestrado e Doutorado poderão ser estendidos 
por até 06 (seis) meses, improrrogavelmente, com aprovação do 
Colegiado e após avaliação do desempenho discente, ouvido o 
orientador. 

7 -  ALUNO ESPECIAL 
Ocorre quando é publicado Edital para matrícula em disciplinas 
isoladas no Mestrado ou Doutorado. Esse aluno, que não possui 
vínculo com a Instituição, é chamado de “aluno especial”. Após 
concluir as disciplinas ao qual foi matriculado, é possível solicitar, 
através do DAA—Setor de Expediente (3161-8062), um Certificado 
de Conclusão das mesmas, em que constam o nome da(s) 
disciplina(s) e sua respectiva nota. Para referência sobre matrícula 
de aluno especial, ver tópico 1.4. 

8 -  EXERCÍCIOS DOMICILIARES 
Poderão requerer os alunos na situação de gestantes a partir do 8º 
mês de gestação e alunos portadores de incapacidade física relativa 
incompatível com a frequência às aulas. O aluno deverá dar entrada 
nesse processo no Setor de Expediente, no qual deverá constar 
atestado médico elaborado pelo Serviço de Saúde da UEFS 
indicando o período de afastamento do aluno (Resolução Consepe 
30/2002). 

9 -  DIPLOMA 
Após a conclusão do Curso/Programa, o aluno deverá solicitar seu 
Diploma (Mestrado/Doutorado) ou Certificado (Especialização) no 
DAA—Setor de Expediente (3161-8062). Prazo p/ entrega:até 180 
dias. 

10 -  OUTRAS INFORMAÇÕES 
10.1. Não existe a categoria de “Aluno Ouvinte”. Para assistir as 
aulas os alunos devem estar devidamente matriculados, de acordo 
com o que estabelece o Regimento Geral da UEFS. 

10.2. Todas as informações sobre o curso, horários, disciplinas, 
serão dadas pelo Colegiado do Curso/Programa. 

NORMAS E RESOLUÇÕES 
Todas as informações referentes a normas e resoluções poderão ser 

encontradas no site da UEFS (www.uefs.br): 
- Resolução Consepe 201/2011: Estabelece as normas gerais da 

Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização). 
- Resolução Consepe 63/2013: Estabelece as normas gerais da Pós-

Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado). 
- Resolução Consepe 148/2013 (Regimento Geral) : Estabelece as 

normas gerais para todos os alunos da Universidade. 

     Construído por: Maria Iracema Portugal Bastos 
      Publicado em julho de 2014 
      Atualizado em julho de 2017 

DAA—Reg. De Pós-Graduação: 
E-mail: posgraduacao.uefs@gmail.com / Tel: 3161-8065 

- Mestrado: a duração mínima para a integralização total é de 12 
(doze) meses e a máxima de 24 (vinte e quatro) meses. 
- Doutorado: a duração mínima para a integralização total é de 24 
(vinte e quatro) meses e a máxima de 48 (quarenta e oito) meses. 
OBS: Os prazos do Mestrado e Doutorado poderão ser estendidos por 
até 06 (seis) meses, improrrogavelmente, com aprovação do 
Colegiado e após avaliação do desempenho discente, ouvido o 
orientador. 

7 -  ALUNO ESPECIAL 
Ocorre quando é publicado Edital para matrícula em disciplinas 
isoladas no Mestrado ou Doutorado. Esse aluno, que não possui 
vínculo com a Instituição, é chamado de “aluno especial”. Após 
concluir as disciplinas ao qual foi matriculado, é possível solicitar, 
através do DAA—Setor de Expediente (3161-8062), um Certificado 
de Conclusão das mesmas, em que constam o nome da(s) disciplina(s) 
e sua respectiva nota. Para referência sobre matrícula de aluno 
especial, ver tópico 1.4. 

8 -  EXERCÍCIOS DOMICILIARES 
Poderão requerer os alunos na situação de gestantes a partir do 8º mês 
de gestação e alunos portadores de incapacidade física relativa 
incompatível com a frequência às aulas. O aluno deverá dar entrada 
nesse processo no Setor de Expediente, no qual deverá constar 
atestado médico elaborado pelo Serviço de Saúde da UEFS indicando 
o período de afastamento do aluno (Resolução Consepe 30/2002). 

9 -  DIPLOMA 
Após a conclusão do Curso/Programa, o aluno deverá solicitar seu 
Diploma (Mestrado/Doutorado) ou Certificado (Especialização) no 
DAA—Setor de Expediente (3161-8062). Prazo p/ entrega:até 180 
dias. 

10 -  OUTRAS INFORMAÇÕES 
10.1. Não existe a categoria de “Aluno Ouvinte”. Para assistir as aulas 
os alunos devem estar devidamente matriculados, de acordo com o que 
estabelece o Regimento Geral da UEFS. 

10.2. Todas as informações sobre o curso, horários, disciplinas, serão 
dadas pelo Colegiado do Curso/Programa. 

NORMAS E RESOLUÇÕES 
Todas as informações referentes a normas e resoluções poderão ser 

encontradas no site da UEFS (www.uefs.br): 
- Resolução Consepe 201/2011: Estabelece as normas gerais da Pós-

Graduação Lato Sensu (Especialização). 
- Resolução Consepe 63/2013: Estabelece as normas gerais da Pós-

Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado). 
- Resolução Consepe 148/2013 (Regimento Geral) : Estabelece as 

normas gerais para todos os alunos da Universidade. 

     DAA—Reg. De Pós-Graduação: 
E-mail: posgraduacao@uefs.br / Tel: 3161-8065 
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