
 
 

 

Edital de Matrícula 

(Renovação) 

Cursos Stricto Sensu 

2018.1 

 

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

Sensu, turmas para 2018.1, para renovação de matrícula acadêmica e financeira, 

observando as condições que se seguem: 

 
I – Data e local da renovação   
 

1ª FASE – VIA WEB (matrícula acadêmica) 
 

CURSOS 
PERÍODO DA   
MATRÍCULA 

LOCAL 

 Mestrado em Medicina e 
Saúde Humana – Turma 
2017.1  

 Mestrado em Tecnologias em 
Saúde – Turma 2017.1 

 Doutorado em Medicina e 
Saúde Humana – turma 2017.1 

 Programa de Doutoramento 
Especial – Turma 2017.1 

De 02/02 a 06/02/2018  
PORTAL DO ALUNO 

 (www.bahiana.edu.br) 

 
 

2ª FASE – PRESENCIAL (matrícula financeira) 
 

CURSOS 
PERÍODO DA   
MATRÍCULA 

HORÁRIO LOCAL 

 Mestrado em Medicina e 
Saúde Humana – Turma 
2017.1  

 Mestrado em Tecnologias em 
Saúde – Turma 2017.1 

 Doutorado Medicina e Saúde 
Humana – turma 2017.1 

 15/02 e 16/02/2018  
 Das 08h30 às 

16h 

Secretaria 
Acadêmica Pós-

graduação                  

AV. D. João VI, 275 
– Brotas 

 
 

II – Efetivação de matrícula 
 
A matrícula será efetivada mediante recolhimento do valor constante da guia de 

pagamento referente à 1ª parcela do curso, bem como a entrega das cinco parcelas 



restantes da semestralidade, que poderá ser feita pelo candidato, ou seu procurador 

legalmente constituído, através de cheques ou cartão de crédito. Salientamos que a 

renovação de matrícula ocorre a cada seis meses, conforme calendário encaminhado.   

III – Informações complementares 

 

Após o período de matrícula acadêmico/financeira estabelecido no cronograma de 

renovações, os estudantes que não confirmaram sua matrícula estarão, automaticamente, 

em situação de “abandono” em nosso sistema.    

   

Para matrícula fora do prazo assinalado neste Edital, os alunos deverão requerer a 

reintegração no curso, através de formulário próprio, e aguardar parecer da coordenação.    

   

Salvador, 25 de janeiro de 2018.   

  

Dr.ª Maria Luisa Carvalho Soliani   

Reitora da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública   

 


