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EDITAL N' 32/2020
ABERTURA DE INSCRIÇOESPARA SELEÇAODE ALUNO ESPECIALDOS PROGRAMAS

DE POS-GRADUAÇÃO
STR/CTOSEÀHH

A Reitora

da Universidade

Católica do Salvador no uso de suas atribuições

constantes no art. 13 do Estatuto da Universidade torna público que se encontram
abertas as inscrições para o processo seletivo dos candidatos às vagas destinadas a
Aluno Especial,para o segundo semestre de 2020, no Mestrado em Direito; Mestrado e

Doutorado em Família na SociedadeContemporânea;Mestrado e Doutorado em
Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social e Mestrado e Doutorado em Políticas
Sociaise Cidadania.

1. DASINSCRIÇOES

1.1 Poderão inscrever-se no processo de seleção para aluno especial dos programas de
pós-graduação strfcto senso de que trata este Edital, candidatos com titulação mínima de
graduação para os cursos de mestrado e titulação mínima de mestre para os cursos de
doutorado.

1.2 As inscrições deverão ser realizadas no período de 16 de julho a 31 de julho de
2020, por meio de sistema online no site bUp!//noosfer'oncsal.br:/stricto-sensu e envio
da

documentação

por

e-mail

DBE!.!çl4j4:$!;!jçl;Q$gllsu@ucsa!.br. com

assunto:

l)Qçwll€1114çãode inscrição para aluno especial 2{}2(},Zconstante no item 2 do presente

Edital, com a sua validação após a publicaçãodo ato de homologaçãodas inscrições
conforme especificado no item 3
1.3 Não será cobrada taxa de inscrição para a seleção de aluno especial

2.DADOCUMENTAÇAO
No ato da inscrição o candidato deverá enviar a documentação por e-mail, constan te no
item 1.2 do presente Edital, os seguintes documentos:
a) Cópia do RGeCPF

b) Cópia do histórico do curso de graduação plena.
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c) Cópia do diploma de graduaçãoobtido em curso de graduaçãoplena devidamente
registrado ou, excepcionalmente, certidão de conclusão do curso de graduação plena.
d) Cópia do histórico escolar do mestrado (para candidatos ao doutorado).

e) Cópia do diploma de mestrado (para candidatos ao doutorado).
f) Currículo

Lattes

atualizado

com

foto,

gerado

na

Plataforma

Lattes

do

CNPq

h ttn ://lattes .cnna .br.

3.

DO CRONOGRAMA DO PROCESSOSELETIVO DE ALUNO ESPECIAL

O processo seletivo obedecerá ao seguinte cronograma:
Data

Atividades

Horários

inscrição

16/07/2020 a

Cenvio da documentação) para

31/07/2020

seleção de Alunos Especiais.

Publicação de Ato de

As ].7:00

03/08/2020

Homologação das inscrições
para Seleção de Alunos
Especiais

04/08/2020 a

Conforme instruções publicadas no
Ato de Homologação

Matrícula de Alunos Especiais

06/08/2020

Conforme cronograma de aula
Agosto de 2020

Início das Aulas

publicado no site.

4.DO PROCESSOSELETIVO
A seleção será realizada por meio de análise documental e curricular
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5.DASVAGASEDISCIPLINAS

5.1 0s candidatosa alunos especiaispoderão matricular-se,no máximo, em 03 (três)
disciplinas no total, respeitado o limite máximo de 02 Cduas)disciplinas por semestre,
somente em disciplinas optativas.
5.2 É vedado o trancamento de matrícula de aluno especial.
5.3 0 preenchimento das vagas dependerá do número estabelecido por cada professor,

conforme o número de vagas não preenchidas pelos alunos regulares, obedecendo ao
Regimento Interno do Curso

5.4 As disciplinas ofertadas para aluno especial são disciplinas optativas dos programas,

que poderão ser dispensadasde creditaçãoteórica caso o candidatovenha a ser
aprovado como aluno regular do programa no qual as cursou;

5.5 A relação das disciplinas ofertadas com as respectivas cargas horárias e ementas,

bem como o cronograma de aulas encontram-se disponíveis na página de cada
programa

6.DAMATRICULA

6.1 0 candidatoclassificadofirmara no ato da matrícula,contrato de prestaçãode
serviços educacionais com a Universidade Católica, comprometendo-se com o
pagamento das parcelas do seu respectivo curso

6.2 0s valores praticados para o semestre letivo 2020.2 estão contidos na tabela do
Anexo l deste edital

6.3 0 Valor total da disciplina poderá ser dividido em até cinco parcelas,sendo que a
primeira parcela corresponde à matrícula, e esta não incidirá os descontos dos itens 6.4

e 6.5. O pagamento poderá ser efetuado através de boleto bancário na rede bancária e
postos credenciados, bem como através de cartão de crédito ou débito, através de acesso
pessoalno portaldo aluno
6.4 A partir da 2a parcela o aluno terá direito aos descontos abaixo mencionados, além

do descontopor antecipaçãode 5% quando realizar o pagamentoaté o dia 25 do mês
anterior ao vencimento. Tais descontos serão condicionados ao vencimento.
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a) Professores da UCSal: 15%
b) Ex-aluno UCSal: 10%
c) Outras Instituições: 5%

6.5 A primeira parcela terá vencimento em 06 de agosto. Os boletos da 2a parcela em
diante serão disponibilizados no portal acadêmico mês a mês, com vencimentos para o
dia 05 entre os meses de setembro a dezembro
6.6 0s descontos citados no item 6.4 anterior não são cumuláveis
6.7. Para os alunos especiais não são oferecidos outras modalidades de descontos.

Qualquer outro tipo de bolsas e descontos mencionados na política de descontos para os
cursos Stricto Sensu, são concedidos apenas a Alunos Regulares.

REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Salvador,16 dejulho de 2020

Ü f\'i Ó [ /b'

Prosa.Dra. Silvana Sá de Carvalho

Reitora

4sfvoq'
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ANEXOI

CURSOS STRICTO SENSU

DISCIPL

5 X 245,6

DISÇ

5 X368,4

DISC!

E-ma
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