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ORIENTAÇÕES MATRÍCULA 

 
 

Publicado em 22/01/2020 
 

 
 
Prezados/as novos/as alunos/as do DMMDC, 
 
 
Inicialmente reiteramos os parabéns a cada um/a dos/as aprovados/as e desejamos 
uma próspera vida acadêmica no Programa. 
 
Abaixo seguem algumas orientações sobre a matrícula e o Doutorado: 
 
1) A matrícula ocorrerá no final de janeiro, da seguinte forma: 
 
- Alunos a serem matriculados no IFBA - dias 28 a 31/01, das 16 às 20h, local: GRA3, 
Campus Salvador no Barbalho. 
- Alunos a serem matriculados na UFBA - dias 28 e 29/01, das 09 às 16h, local: Sala da 
Pós-graduação, Faculdade de Educação (FACED), UFBA. Endereço: Avenida Reitor 
Miguel Calmon, s/n, Vale do Canela. 
- Alunos a serem matriculados na UNEB - dias 27 e 28/01, das 09 às 16h, local: CPEDR, 
Campus da UNEB no Cabula. 
 
No dia da matrícula vocês devem levar o formulário de matrícula preenchido (anexo ao 
edital) e os exames de proficiência que já possuem. 
Caso tenham apenas 01 exame ou não tiverem nenhum ainda, devem levar o termo de 
compromisso que consta no edital. 
 
2) Para saber as disciplinas que serão ofertadas em 2020.1, acessem: 
http://www.difusao.dmmdc.ufba.br/pt-br/disciplinas 
 
O DMMDC é um Doutorado composto por várias Instituições, desta forma as aulas são 
ofertadas em diversos Campus. 
Ao escolher as disciplinas, fiquem atentos à coluna "caderneta", pois apenas os alunos 
das IES que constam nesta coluna poderão escolher esta turma. 
 
3) Cada aluno/a deverá cursar 4 disciplinas obrigatórias, 1 Disciplina de Linha, 2 
Optativas, 2 vezes Seminário de Tese, 1 vez Exame de Qualificação, 1 vez Defesa de Tese, 
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1 vez Atividade Complementar, Pesquisa Orientada todos os semestres após a 
qualificação. 
 
 
Nesta página vocês podem conferir uma sugestão de distribuição das disciplinas durante 
o curso: http://www.difusao.dmmdc.ufba.br/pt-br/duvidas-frequentes (Disciplinas e 
atividades obrigatórias). 
 
 
4) As aulas terão início em 02/03/2020. Na primeira semana de aula, dia 04/03/2020 
(quarta-feira) ocorrerá a Aula inaugural. 
 
Na primeira semana de aula será divulgada a lista com as orientações. 
 
 
 
 
 
Mais uma vez desejamos que todos se sintam bem-vindos, 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
Secretaria DMMDC 
 
 
 
 
 
 


