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CONVOCATÓRIA PARA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA 2020.1 

 
 

Prezados (as) candidatos (as) aprovados (as), 
 
 Primeiramente, em nome da Coordenação do PPGESA, gostaríamos de parabenizá-los 

pela aprovação e informar sobre os procedimentos para realização da matrícula. 
 
Conforme Item 11 do Edital Nº 009/2020, referente ao Aviso nº 012/2020, publicado no DOE de 

06/02/2020 apresentamos os seguintes procedimentos para a matrícula: 
 

PROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULA 

Os selecionados deverão efetivar matrícula no dia 24 e 25 de Março de 2020 através do envio de digitalizações ou 

fotografias dos seguintes documentos para o email ppgesa@uneb.br: 

1. Formulário de Matrícula preenchido digitalmente e devidamente assinado (disponível em 

https://portal.uneb.br/ppgesa); 

2. Título de eleitor e comprovante de votação da última eleição, ou certidão de quitação eleitoral; 

3. Comprovante de residência atual em nome do candidato aprovado ou dos pais, cônjuge etc. ou declaração do titular 

de que mora em residência de terceiros (declaração disponível em https://portal.uneb.br/ppgesa); 

4. Carteira de Reservista (para candidatos do sexo masculino); 

5. Os (as) candidatos (as) aprovados (as) autodeclarados (as) quilombolas deverão enviar, a título de comprovação do 

direito ao ingresso por esta ação afirmativa, declaração comprobatória do pertencimento étnico e residência, assinada 

pelo (a) presidente (a) da organização/associação de sua respectiva comunidade e Carta Certificação da comunidade 

emitida pela Fundação Cultural Palmares (Anexo X do edital); 

6. Os (as) candidatos (as) aprovados (as) autodeclarados (as) ciganos (as), deverão enviar, a título de comprovação do 

direito ao ingresso por esta ação afirmativa, documento composto por autodeclaração, acompanhada de um resumo 

genealógico (memorial étnico autodescritivo), confirmado e assinado por duas lideranças de famílias extensas (um líder 

da sua família extensa e a outra de líder de família extensa da mesma cidade ou de outras cidades) reconhecidas por 

associações de etnias ciganas legalmente registradas no Brasil. Entende-se por organizações Ciganas devidamente 

reconhecidas as instituições civis de natureza formal, como associações, conselhos e outras. As instituições deverão 

estar constituídas, e registradas e definidas em seus estatutos como Cigana (Rom ou Calon ou Sinti), sejam de linhagem 

étnica, supraétnica ou de caráter local e regional; 

7. Os (as) candidatos (as) aprovados (as) para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, transtorno do espectro 

autista ou altas habilidades deverão enviar, a título de comprovação do direito ao ingresso por esta ação afirmativa, 

laudo caracterizador da deficiência ou laudo de avaliação do transtorno do espectro autista ou relatório de avaliação de 

altas habilidades emitido por uma equipe multidisciplinar (documento original ou cópia autenticada, conforme a 

legislação), emitido nos últimos 12 (doze) meses, que indique o tipo, o grau ou o nível da deficiência, do transtorno do 

espectro autista, das altas habilidades do (a) candidato (a), com expressa referência ao código correspondente à 
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Classificação Internacional de Doenças (CID-10) da Organização Mundial de Saúde (OMS) e/ou Manual de Diagnóstico e 

Estatística das Perturbações Mentais (DSM) da Associação Americana de Psiquiatria (APA); 

8. Os (as) candidatos (as) aprovados (as) autodeclarados (as) transexuais, travestis ou transgênero deverão enviar, a 

título de comprovação do direito ao ingresso por esta ação afirmativa, um documento de autodeclaração (Anexo IX) 

ratificado pelo Conselho Estadual dos Direitos da População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais; 

Os originais dos documentos referidos acima deverão ser apresentados no primeiro dia de aula juntamente com uma 

foto 3x4 atualizada. 

 
IMPORTANTE: A não observância dos prazos implicará no cancelamento da matrícula e 

convocação de reservas se assim existirem (Item 11.1.13 do Edital) 
 
Ainda não há previsão para o início das aulas. Os alunos serão informados através do site 

https://portal.uneb.br/ppgesa e através dos seus e-mails.  
 

 

Juazeiro, de 23 março de 2020 

 

 
Cosme Batista dos Santos 
Coordenador do PPGESA 
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