
MATRÍCULA 

 
 

Orientações para início das atividades no curso de 

Mestrado Profissional em  Educação (MPED)  

Semestre 2022.1 
 

Sejam todos/as muito bem-vindos e bem-vindas ao curso de Mestrado Profissional em Educação (MPED), do 

Programa de Pós-Graduação em Currículo, Linguagens e Inovações Pedagógicas da Universidade Federal da 

Bahia. Parabenizamos a cada um/a dos/as classificados/as e desejamos uma próspera vida acadêmica no 

nosso programa de pós-graduação. 

 

Para o começo das atividades acadêmicas algumas providências precisam ser encaminhadas, envolvendo 

desde à matrícula até aspectos pedagógicos relativos ao funcionamento do curso. A seguir, estão descritas as 

orientações para que esse processo inicial tenha pleno êxito: 

 

 

1) A matrícula ocorrerá de modo on-line, através de processo digital aberto pela secretaria do MPED. 

Para que a matrícula seja efetuada, os/as candidatos/as deverão encaminhar os documentos 

listados no item abaixo para o e-mail mped@ufba.br, impreterivelmente, até o dia 16/03/2022. 

Os/as candidatos/as que não enviarem a documentação até o prazo estabelecido não terão a 

sua matrícula efetivada e estarão impossibilitados de ingressar como alunos/as do 

Programa. A vaga será imediatamente preenchida pelo/a próximo/a candidato/a não 

classificado/a, conforme a lista final de resultados publicada no site.  

 

2) Documentos necessários para matrícula que ainda precisam ser entregues: 

 

a. Ficha de cadastro de alunos novos ingressos na Pós-graduação, disponível em: 

https://supac.ufba.br/formularios-menu-aluno; 

b. Comprovante de esquema vacinal, comprovante médico de que é impossibilitado/a de 

receber a vacina ou autodeclaração de que optou por não realizar o esquema vacinal. 

 

3) Todos os documentos devem estar plenamente legíveis. A ausência ou ilegibilidade de qualquer 

documento prevê o impedimento de dar prosseguimento ao processo de matrícula. 

 

4) A CARE-UFBA ou a Secretaria do MPED poderão solicitar a qualquer tempo os originais ou 

cópias autenticadas de todos os documentos entregues desde o ato de inscrição no processo 

seletivo. 

 

5) A ficha de cadastro de alunos novos deve ser salva em PDF e com o nome do/a 

candidato/a, como exemplo, Ficha_cadastro_Nome do/a candidato/a; 

 

6) Os documentos relativos ao esquema vacinal deverão ser enviados em um único arquivo, salvo 

em PDF e intitulado com o nome do/a candidato/a, conforme exemplo: Esquema 

vacinal_Nome do/a candidato/a; 
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INÍCIO DAS ATIVIDADES 

7) No primeiro ciclo, os/as candidatos/as devem se inscrever, obrigatriamente, em: Oficina 1, 

Seminário 1 e, no mínimo, mais dois Blocos Temáticos; 

 

8) Os componentes curriculares ofertados no ciclo 2022.1 (Oficina, Seminário e Blocos 

Temáticos), com suas respectivas ementas e horários, estão disponíveis 

em:http://www.ppgclip.faced.ufba.br/sites/ppgclip.faced.ufba.br/files/planejamento

_turma_5_2022.1.pdf  

 

9) Os/as candidatos/as devem manisfestar em quais Blocos Temáticos desejam se matricular 

juntamente com o envio da documentação através mped@ufba.br até o dia 16/03/2021 

 

 

1) As aulas começarão na semana do dia 21/03/2022, com atividades do componente curricular 

obrigatório PPGEDU 011 - Seminário 1. O acompanhamento dessa atividade será feito através do 

EDUCANAL da TV FACED no Youtube e a programação será publicada em breve no site.  

 

2) Como (ainda) não poderemos nos conhecer pessoalmente, gostaríamos de, nesse momento, 

fazer uma apresentação dos/as docentes, técnico-administrativo, estagiária e mestrandos/as. Para 

tanto, precisamos que nos enviem duas fotografias: uma sua e outra livre, à sua escolha, que nos 

ajude a retratar as expectativas que possui com esse encontro formativo com o MPED. 

Importante lhe informarmos que essa atividade será veiculada pelo EDUCANAL da TV FACED 

no Youtube. Assim, solicitamos que preencha o formulário do link 

https://forms.gle/6HJvSoPMjrc8GjNa7 , autorizando o uso de sua  imagem, bem como anexando 

as fotografias até o dia 16/03/2022. 

 

3) O próximo passo para as aulas será o seu cadastro em nosso ambiente virtual através do endereço 

www.moodle.ufba.br. Importante nos informar o e-mail utilizado para cadastro no através do e-mail 

mped@ufba.br até o dia 16/03/2022. Após realizar o seu cadastro, solicitamos que preencha o 

seu perfil no Moodle e inclua  uma foto sua. 

 

4) Vale informar que temos dois Ambientes Virtuais de Aprendizagem: o MOODLE UFBA, que hospeda 

as informações gerais de nosso curso, e o AVA UFBA (https://ava.ufba.br/), espaço que abriga as 

salas de aula digitais. Após fazer o cadastro no Moodle UFBA você terá acesso aos links que levarão 

para as salas de aula dos componentes que fez a matrícula e que ficam hospedadas no AVA UFBA. 

Para acessar o AVA UFBA você precisará de seu e-mail institucional (@ufba) que receberá após a 

matrícula.  

 

5) Você encontrará na página do MPED no Moodle, no tópico do Ciclo 1 – 2022.1, orientações para 

a primeira atividade de PPGEDU 11 – Seminário 1 que deverá ser realizada de modo assíncrono.  

 

Reafirmamos a nossa satisfação em recebê-los/as. 
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