
 

 

 
 

Matrícula Alunos Veteranos  
2020.2 

 
A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública comunica aos alunos dos cursos de 
Biomedicina, Enfermagem, Educação Física, Fisioterapia, Medicina, Odontologia e 
Psicologia que estarão abertas as matrículas para o período letivo de 2020.2.  
 
I - Data da matrícula 
 
Período – de 10 a 30/07/2020 
 
II - Forma de realização da matrícula 
 
Dentro do período de matrícula estabelecido no presente Edital, o aluno deverá acessar o 
Portal do Aluno e seguir as instruções ali contidas para efetivar a matrícula financeira 
referente ao período letivo 2020.2, imprimindo o correspondente boleto bancário da primeira 
parcela da semestralidade, com vencimento para 31 de julho. 
Após o dia 31 de julho/2020, os alunos receberão e-mail com orientações para a conclusão 
e confirmação da matrícula acadêmica, condicionada à aprovação no semestre em curso em 
2020.1.  
 
III - Do valor das mensalidades 
 
O valor das mensalidades, em relação a cada curso, encontra-se publicado no site da 
Bahiana e nos murais dos Campi Brotas e Cabula. No Portal do Aluno, no local da matrícula, 
encontra-se o correspondente aditamento de contrato e demais informações.  
 
IV - Requisitos necessários 
 
A matrícula do aluno dependerá da quitação da semestralidade escolar referente ao período 
acadêmico 2020.1 e da inexistência de débitos anteriores.  
 
V - Informações complementares 

 Para a resolução de questões acadêmicas, entrar em contato com as Secretarias, pelos 
telefones (71) 98358-1545 (Cabula) e (71) 98358-7009 (Brotas). 

 Para a resolução de questões financeiras, entrar em contato pelo telefone 98479-8493 
ou pelo e-mail lucianogomes@bahiana.edu.br. 

 Para pagamentos efetuados fora do prazo, a partir de 1º de agosto, será cobrada uma 
taxa adicional de matrícula. 

 A inobservância das normas previstas neste Edital, inclusive a não efetivação da 
matrícula financeira pelo aluno, implicará na caracterização do abandono. 

 
 

Salvador, 25 de julho de 2020.  
Dra. Maria Luisa Carvalho Soliani  
Reitora da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 


