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AVISO

 

                                                               
                     

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA DOS CANDIDATOS APROVADOS NO EDITAL 09/2020
PRPGI-IFBA DE 17 DE ABRIL DE 2020

 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais (PPGEM) convoca os
candidatos aprovados no processo seletivo 2020 do Mestrado Profissional em Engenharia de Materiais.

Devido às restrições ao contato pessoal, impostas pela COVID19, as matrículas no referido curso
ocorrerão de modo remoto no período de 08 a 11 de setembro, seguindo as instruções abaixo:

 

1. A documentação deve ser enviada para a Coordenação de Registro Acadêmico através do endereço de
e-mail gra3.posgrad.ssa@ifba.edu.br;

2. O formato da documentação deve ser em PDF em arquivo único,  o campo do  assunto deve ser
preenchido com o nome e sobrenome do candidato acrescido da palavra “matrícula”, exemplo “Paulo
Silva matrícula”;

3. Após o retorno às atividades presenciais, os alunos serão convocados, pela GRA3,  a apresentarem os
documentos originais para fins de conferência.

Lista da documentação exigida no ato da matrícula PPGEM: 

01 (uma) foto 3×4 atual;
Comprovante de residência;
Título de eleitor;
Diploma de graduação;
Histórico escolar de graduação; 
Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
Comprovante de quitação eleitoral;
Certidão de nascimento ou casamento;
Comprovante de vacinação antitetânica (DT);
Cédula de Identidade;
Prova  de  quitação  com  o  serviço  militar,  para  candidatos  do  sexo masculino;
Autodeclaração de raça e etnia para  candidatos aprovados pelas ações afirmativas, a mesma enviada 
para inscrição.

 

OBS. A lista das disciplinas a serem ofertadas e a data de início das aulas serão informadas
posteriormente.
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Documento assinado eletronicamente por JANCARLOS MENEZES LAPA, Chefe do
Departamento de Pós-Graduação e Qualificação, em 27/08/2020, às 20:35, conforme decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1570219 e o código CRC CEBD86CF.
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