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CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO NOTA SITUAÇÃO 

01 Lorena Maciel Côrtes 8,7 Aprovado e classificado 

02 Diana Velloso Vianna Bittencourt 8,6 Aprovado e classificado 

03 Rosembrando Sosthenes Leite Carvalho Filho 8,6 Aprovado e classificado 

04 Tamires Santos Cerqueira 8,5 Aprovado e classificado 

05 Ailton dos Anjos Carneiro 8,2 Aprovado e classificado 

06 Amanda Andrade do Rosário 8,2 Aprovado e classificado 

07 Lara de Souza Bessa 8,1 Aprovado e classificado 

08 Helineide Ramos do Amaral 8,1 Aprovado e classificado 

09 Estefane de Jesus Fiuza 8,0 Aprovado e classificado 

10 Andressa Priscila Piancó Santos Lima 8,0 Aprovado e classificado 

11 Marina Silva Cardoso 7,9 Aprovado 

12 Maraízia Valéria Lima Simões 7,9 Aprovado 

13 Lais Sales dos Santos 7,5 Aprovado 

14 Matheus Leite Bostock 7,0 Aprovado 

15 Rafaele Sobral Santos Nazareth 7,0 Aprovado 
 

NÚMERO DE VAGAS 

Serão oferecidas 10 (dez) vagas. 

MATRÍCULA 
 
Os candidatos aprovados e classificados no processo de seleção deverão efetuar sua matrícula enviando 
digitalmente à Coordenação do Curso a documentação exigida, em data e horário a ser estabelecido. Perderá o 
direito à vaga aquele que não apresentar a documentação completa e correta até a data definida para matrícula. 
Assim que houver o retorno da normalidade das atividades presenciais na UEFS, toda a documentação da 
matrícula deverá ser apresentada e entregue à Secretaria do Departamento de Ciências Biológicas (em cópia                                                                                                                                                                                                           
autenticada em cartório ou com a apresentação de documento original e cópia simples) para o necessário 
encaminhamento a Divisão de Assuntos Acadêmicos (DAA). Em casos de  matrículas não efetivadas serão 
convocados novos aprovados, seguindo a lista de classificação. 
 
Para a matrícula serão exigidos original e cópia dos seguintes documentos: 

 Formulário de matrícula devidamente preenchido e assinado; 

 Diploma ou certificado do curso de graduação; 

 Histórico escolar de graduação; 

 Certidão de nascimento ou casamento; 

 Carteira de identidade válida e CPF; 



 Certificado de Quitação com Justiça Eleitoral; 

 Certificado de reservista (sexo masculino até 45 anos); 

 Uma foto 3x4. 

Aceitar-se-á para a matrícula, na falta do diploma, certificado de conclusão do curso de graduação. Entretanto, a 
emissão do diploma de conclusão do Curso de Pós-Graduação somente                                                          será efetivada mediante apresentação do 
diploma de graduação até o final do curso. 

Obs: Fiquem atentos ao site da Especialização para divulgação do período de matrícula 
 

INÍCIO DO CURSO 
 
O início das aulas está previsto para 03 de março de 2022. 
 


