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  CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO 

PARA ALUNO REGULAR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO, CULTURA E TERRITÓRIOS SEMIÁRIDOS – PPGESA – 1ª CHAMADA 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Educação, Cultura e Territórios 

Semiáridos -PPGESA da Universidade do Estado da Bahia – UNEB/ Departamento de Ciências 

Humanas – Campus III, Prof. Dr. Josenilton Nunes Vieira, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, convoca os candidatos aprovados no Processo Seletivo para ingresso de Aluno 

Regular turma 2020, em primeira chamada para a realização das matrículas de acordo com as 

seguintes informações e condições: 

1. Data da Pré-matrícula presencial: 29 a 30/01/2020; 

 

2. Local: Secretaria do PPGESA no DCH-III/UNEB - Juazeiro BA. 

 

3. Horário: 08:00h às 12:00h; 

 

4. Documentação exigida – cópia sem autenticação: 

 

4.1 Diploma de conclusão da graduação – cópia e original; 

4.2 Histórico escolar da graduação – cópia e original; 

4.3 Carteira de Identidade e CPF - cópia e original; 

4.4 Carteira de Reservista para candidatos do sexo masculino - cópia e original. 

4.5 Comprovante de residência – cópia e original; 

4.6 Título de eleitor e comprovante de votação da última eleição - cópia e original; 

4.7 Certidão de nascimento ou casamento - cópia e original; 

4.8 Procuração (quando realização de matrícula por terceiros). 

 

Obs. No ítem 4.3. não apresentar Carteira de Motorista. 

 

5. Observações complementares: 

a. Todos os documentos devem ser legíveis e sem rasura. 

b. Nos termos do artigo 17, alínea x, da Instrução Normativa nº 002/2007 (Regulamento 

de Matrícula da UNEB) constatada a qualquer tempo, fraude ou inidoneidade na 

documentação, ou em quaisquer informações prestadas, a matrícula do aluno será 

cancelada com a consequente anulação do vínculo. 

Obs.: O não comparecimento do candidato ao local na data e horário estabelecidos para a 

matrícula, bem como a não apresentação da documentação exigida, implicará na perda do direito 

à vaga. 

Juazeiro – BA, 16 de dezembro de 2019 

 

 

Carla Conceição da Silva Paiva 

Coordenadora do PPGESA 


