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Edital Pospetro 01/2018:  

Seleção para ingresso de Alunos Especiais no Semestre 2018.1 

 

O Programa de Pós-graduação em Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente (Pospetro) 

da Universidade Federal da Bahia resolve, de acordo com suas atribuições, abrir o 

processo seletivo para ingresso de alunos especiais no Pospetro no semestre 2018.1. 

 

O Edital, bem como informações ao longo do processo de seleção e/ou possíveis 

alterações no Edital, estarão disponíveis na página do Pospetro na internet - endereço 

eletrônico <http://www.pospetro.geo.ufba.br/>. 

 

ALUNOS ESPECIAIS 

 

1. DISCIPLINAS OFERECIDAS 

GEOA89 – Princípios de Geoquímica – nivelamento 

34 horas – Horário: Quinta-feira, das 08:50h às 10:40h 

Docente responsável: Dr. Antônio Fernando de Souza Queiroz  

 

GEOA91 – Geoquímica Ambiental 

68 horas – Horário a combinar 

Docente responsável: Dr. Antônio Fernando de Souza Queiroz 

 

GEOB92 – Microbiologia Ambiental e Introdutória (TEG) 

34 horas – Horário a combinar 

Docente responsável: Drª Olívia Maria Cordeiro de Oliveira 

 

GEOB93 – Redação de Artigos Científicos em Geoquímica (TEG) 

34 horas – Horário: Qunta-feira, das 14:50h às 16:40h 

Docente: Dr. Rennan Geovanny Oliveira Araújo 

 

 

2. INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

 

Período: 20 a 23 de fevereiro de 2018 (entre 8h e 12 h).  

 

Perfil dos candidatos: poderão se candidatar para alunos especiais interessados com 

curso de graduação finalizado (ou cursando o último semestre) em Geologia, em 

Oceanografia ou em áreas afins.  

 

Obs.: O candidato poderá inscrever-se em até 2 (duas) disciplinas por semestre. Se o 

candidato já tiver cursado 4 (quatro) disciplinas como Aluno Especial na UFBA, não 

poderá cursar outra disciplina. 
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2.1 ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: 

Todos os documentos (item 1.2) deverão ser entregues em envelope único, lacrado, na 

Secretaria do POSPETRO (endereço abaixo) ou enviados por correio (Sedex com data 

de postagem até 23 de fevereiro de 2018). Na frente do envelope deve constar:   
 

 Secretaria do POSPETRO - Inscrição Processo Seletivo 2018.1 - Aluno Especial 
 Endereço para entrega e/ou envio dos documentos:  

 

Secretaria do Curso de Pós-Graduação em Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente -  POSPETRO 

Inscrição Processo Seletivo 2018.1 - Aluno Especial 

Av. Adhemar de Barros, s/n - Instituto de Geociências - IGEO - sala 301A.6 

40170-110 Salvador - Bahia – Brasil 

  

Horário: segunda à sexta, das 8h30 às 12h. 
Tel.: (71)3283-8533    
E-mail: pospetro@ufba.br 
 

Obs.: Não será feita verificação dos documentos no momento da entrega. Os 

envelopes serão abertos posteriormente na presença de membros do Colegiado do 

Pospetro, e no caso de a documentação estar incompleta, o interessado não terá sua 

documentação encaminhada para seleção (vide item 3.e). 

2.2 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS: 

a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida, com foto colorida atual 3x4 colada no 

local indicado (modelo em PDF disponibilizado na página 

<http://www.pospetro.geo.ufba.br/>); 

b) 01 (uma) cópia dos documentos pessoais: RG; CPF; Certidão de Quitação Eleitoral 

emitida pelo respectivo Cartório Eleitoral; certificado de serviço militar ou de 

dispensa (para homens); 

c) 01 (uma) cópia do Diploma de Graduação ou da Declaração de Conclusão do 

respectivo curso, ou original de comprovação de ser provável concluinte de curso 

de graduação; 

d) 01 (uma) via do Curriculum vitae modelo Lattes, comprovado; 

e) 01 (uma) cópia do Histórico Escolar da Graduação; 

f) comprovante de pagamento da taxa de inscrição: nesta fase o aluno deverá pagar 

uma taxa de R$55,00 - pagamento a ser efetuado através do link < 
https://supac.ufba.br/servicos-academicosboletos> / clicar no link para gerar o 

Boleto / Gerar nova GRU / em SERVIÇO – opção: INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO (ALUNO 

ESPECIAL DE PÓS-GRADUAÇÃO). Preencher todos os dados solicitados. 

 

3. INFORMAÇÕES GERAIS 

a) A inscrição não garante que o aluno seja aceito; 

b) o número de vagas para Alunos Especiais, em cada disciplina,  não é fixo; depende 

da demanda dos alunos regulares; 

mailto:pospetro@ufba.br
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c) na condição de Aluno Especial, o aluno não poderá ser caracterizado como 

Mestrando ou Doutorando; 

d) não é aceito pela Universidade “agendamento” de pagamento da taxa de 

inscrição; deverá ser entregue o comprovante do pagamento (quitado). 

e) a seleção de Alunos Especiais será realizada pelo professor responsável pela 

disciplina, podendo ser considerados: número de vagas disponíveis para Alunos 

Especiais, coeficiente de rendimento na graduação, currículo, justificativa para cursar a 

disciplina, entre outros; 

f) os resultados serão divulgados no site do Programa até o dia 16 de março de 2018; 

g) a documentação dos candidatos não selecionados poderá ser resgatada pelos 

mesmos junto à Secretaria do Programa, desde a divulgação do resultado até 15 dias 

após o período de matrícula. Após esse período, os documentos serão descartados. 

 

4. MATRÍCULA 

O candidato selecionado como Aluno Especial deverá realizar sua matrícula no dia 22 

ou 23 de março de 2018.  

No dia da matrícula, o selecionado deverá trazer original do comprovante de 

pagamento da taxa de matrícula: nesta fase o aluno deverá pagar uma taxa de 

R$170,00 - pagamento a ser efetuado através do link < https://supac.ufba.br/servicos-

academicosboletos> / clicar no link para gerar o Boleto / Gerar nova GRU / em SERVIÇO 

– opção: MATRÍCULAS ALUNO ESPECIAL (MESTRADO). Preencher todos os dados solicitados. 

ATENÇÃO: não será aceito “agendamento” de pagamento; deve ser entregue o 

“comprovante” de pagamento. 

 

 


