
 

 

Edital de Matrícula 

(Ingressantes) 

Cursos Lato Sensu 

2021.1 

A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública convoca os estudantes do curso lato sensu, turma 

para 2021.1, para matrícula acadêmica e financeira, observando as condições que se seguem: 

 
I – Período de Matrícula Acadêmica/Financeira 

CURSOS 
PERÍODO DE   
MATRÍCULA 

LOCAL 

• Esp. em Análises Clínicas e Gestão 

Laboratorial – Turma VI 
  De 12/04 a 15/04/2021 selecao.pos@bahiana.edu.br 

  

  II – Documentação necessária  

O/A candidato/a deverá apresentar, de forma digitalizada, frente e verso, os seguintes 

documentos pessoais originais:  

• Diploma de conclusão da graduação; 

• Cédula de identidade; 

• CPF; 

• Carta de Intenção; 

• 1 foto 3x4 (colorida); 

• Currículo (resumido); 

• Comprovante de residência; 

• Ficha de Inscrição preenchida (disponível na Central de inscrição); 

• Contrato preenchido (disponível na Central de inscrição); 

• Termo de Adesão preenchido (disponível na Central de inscrição); 

• Comprovante de pagamento da matrícula. 

 

 

 

 

 

https://inscricoes.bahiana.edu.br/upload/ficha-de-inscricao-20160712084917.pdf
https://inscricoes.bahiana.edu.br/upload/ficha-de-inscricao-20160712084917.pdf
https://inscricoes.bahiana.edu.br/upload/ficha-de-inscricao-20160712084917.pdf


 

III – Efetivação de matrícula 

 

A matrícula só será efetivada após a postagem da documentação completa e recolhimento do 

valor constante da guia de pagamento referente à 1ª parcela do curso, bem como a entrega das 

parcelas restantes da semestralidade, que poderá ser feita pelo/a candidato/a, 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 o nome completo e o nome do curso para receber o link 

que direcionará para a realização do pagamento. Salientamos que a renovação de matrícula 

ocorre a cada seis meses.   

 

IV – Informações sobre o curso 

 

Coordenação:  

Prof. Dr. Geraldo Argolo Ferraro. 

 

Carga horária: 

480 horas. 

  

Investimento: 

20 parcelas de R$ 574,00. 

   

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

bancário. 

 

Salvador, 8 de abril de 2021.    

  

Dra. Maria Luisa Carvalho Soliani   

Reitora da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública   

 

 


