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São condições para efetuar a matrícula: 
 
Estar adimplente com a biblioteca. O aluno que tiver pendências, quanto ao 
pagamento de multas, deve procurar qualquer das bibliotecas das Unidades 
Acadêmicas Brotas, Cabula ou Nazaré. Se a pendência se referir a devolução 
de volume(s), este deve regularizar a situação na Unidade Acadêmica, onde fez 
a retirada do(s) mesmo(s). 
 
Estar adimplente com sua semestralidade. Não se encontrando adimplente, o 
aluno deve procurar o setor de controle financeiro, na Unidade Acadêmica 
Brotas, situada na Av. D. João VI, nº. 274, para resolver a pendência e 
processar o pagamento da 1ª parcela da semestralidade. 
 
Estar com sua situação acadêmica regularizada. Estando com pendências 
dessa natureza, o aluno deve procurar o Plantão de Matrícula na Unidade 
Acadêmica Brotas, Pav. III, 1º andar, sala 106, para os ajustes e liberação da 
matrícula Web. 

 

Preencher o questionário da Comissão Própria de Avaliação – CPA, como 
condição para continuidade do processo Web. Em seguida será 
disponibilizada a solicitação de matrícula. 
 
Atualizar o endereço de e-mail e telefone, inclusive dos pais. 
 
Preencher a ficha médica, que possibilita o correto atendimento em situações 
emergenciais. 
 

 
Matrícula WEB 
 
A matrícula dos veteranos da Bahiana será efetuada exclusivamente pela WEB, 
através do Portal do aluno com a utilização do login e senha, específicas de 
cada um. 
 
No portal, estará disponível o termo aditivo ao contrato de prestação de 
serviços educacionais, que deverá ser lido atentamente. Sendo o aluno, maior 
de idade poderá realizar sua matrícula com a concordância referente ao termo 
citado e, sendo menor de idade por intermédio de seus pais ou responsáveis. 
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 
Durante todo o processo da matrícula estarão disponíveis, no Site BAHIANA,  
telefones para esclarecimento de eventuais dúvidas, através de  profissionais 
qualificados. 
Telefone para assuntos financeiros: (71) 3276-8238 
Telefone para assuntos acadêmicos: (71) 3276-8256. 
 
Ao acessar a página para a matrícula WEB, leia atentamente os termos do seu 
aditivo contratual, pois será solicitada sua concordância para permitir a 
emissão do boleto correspondente à primeira parcela da semestralidade. O 
referido pagamento por si só, não implica na consumação da matrícula. Esta, 
somente será efetivada após a comprovação, pelo banco, do crédito 
correspondente ao valor, quando o sistema permitirá ao aluno a emissão do 
certificado de matrícula pelo Portal Sagres. 
 
 
                 


