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MATRÍCULA – PROFMAT/UFBA – TURMA 2019 
 
 

 
1 - A matrícula no PROFMAT/UFBA – Turma 2019 será efetivada 

mediante preenchimento e entrega da Ficha de Registro do Aluno, no 

período de 03 a 14/12/2018, das 08 às 18 horas, no CEAPG (Sala 126) do 

Instituto de Matemática e Estatística da UFBA. 

 
2 - No preenchimento da Ficha de Registro do Aluno é obrigatório a 

inscrição nas disciplinas MATD83 – MA11-Números e Funções Reais e 

MATD84 – MA12-Matemática Discreta. 

 

 
3 - No ato da entrega da Ficha de Registro do Aluno serão exigidos: 

I – Cópia autenticada (ou original para autenticação da cópia) do Diploma 

de Graduação ou Certificado de Conclusão 

II – Cópia autenticada (ou original para autenticação da cópia) do Histórico 

Escolar do curso de graduação; 

III – Duas fotos 3x4 recente; 
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IV – Cópia autenticada (ou original para autenticação da cópia) de 

documento de identidade e do CPF; 

V – Cópia autenticada (ou original para autenticação da cópia) do 

documento de quitação com a justiça eleitoral; 

VI – Cópia autenticada (ou original para autenticação da cópia) do 

documento de quitação com o serviço militar; 

VII – Cópia autenticada de um comprovante de residência (ou original para 

autenticação da cópia); 

 
4 - Caso haja candidatos classificados que não compareça ao processo de 

matrícula no prazo determinado no item 01 ou não apresente a documentação 

conforme exigida no item 03 perderá a vaga e nesse caso as vagas 

remanescentes serão preenchidas utilizando as listas de candidatos 

aprovados, mas não classificados, em ordem decrescente da nota obtida, de 

acordo com o Edital do Exame Nacional de Acesso 2019. 

 
Salvador, 26 de novembro de 2018 
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