
 
 

 

Edital de Matrícula    

(Ingressantes) 

Curso Stricto Sensu 

2021 
 

A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública convoca os estudantes dos cursos Stricto 

Sensu, turmas para 2021, para a matrícula acadêmica e financeira, observando as 

condições que se seguem: 

 
I – Data e local da matrícula 
 

 

CURSO PERÍODO DE MATRÍCULA LOCAL  

 Doutorado em Medicina e Saúde 

Humana – Turma 2021 

 17/12 e 18/12/2020 – 1ª Opção 

 De 03/02 a 05/02/2021 – 2ª Opção 
selecao.pos@bahiana.edu.br 

 
 

 

II – Forma de realização da matrícula  
 
A matrícula será efetivada mediante envio dos documentos: contrato de prestação de 

serviços, termo de adesão e a declaração preenchidos e assinados, bem como o 

pagamento da 1ª parcela da semestralidade, que poderá ser feita pelo candidato ou por 

seu procurador legalmente constituído, por meio de boleto ou cartão de crédito. Sendo por 

cartão de crédito, será necessário enviar e-mail para controle-

amandaoliveira@bahiana.edu.br, com nome completo, curso e plano de investimento (à 

vista ou número de parcelas) escolhido para receber o link que direcionará para a 

realização do pagamento. Salientamos que a renovação de matrícula ocorre a cada seis 

meses. 

 

III – Informações sobre o curso 

 

Coordenadora 

Prof.ª Dra. Ana Marice Teixeira Ladeia. 

 

Carga horária: 

2.160 horas. 

mailto:selecao.pos@bahiana.edu.br


 

Investimentos (3 formas): 

42 parcelas de R$ 1.512,86, 36 parcelas de R$1.765,00 ou 24 de R$2.647,50 (Total=R$ 

63.540,00). 

 

Renovação de matrícula semestral com pagamento parcelado em cartão de crédito ou 

boleto bancário. 

 

IV – Informações complementares 

 

 Para o aluno que optar pela realização da matrícula na 1ª opção, será concedido 

15% desconto na 1ª mensalidade (ATENÇÃO: não cumulativo com outros 

benefícios).  

 O aluno que optar pela realização da matrícula na 2ª opção, deverá fazê-la com o 

valor da mensalidade integral.  

 

 

Salvador, 10 de dezembro de 2020.    

  

 

Dra. Maria Luisa Carvalho Soliani   

Reitora da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública   


