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Onde se lê:  

 

5  DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

5.1. Os documentos listados a seguir deverão ser anexados no momento da inscrição, conforme 

solicitado na página eletrônica do SIGAA <https://sigaa.ufba.br>, no respectivo processo seletivo. O 

item abaixo deverá corresponder a um único arquivo em formato PDF, organizado na ordem 

abaixo 

 

...... 

d) Boleto Bancário - GRU e respectivo comprovante de pagamento. 

O valor da inscrição é de R$ 127,03 (cento e vinte e sete reais e três centavos). Para gerar a GRU 

com recolhimento junto ao Banco do Brasil visite o site https://supac.ufba.br/servicos-

academicosboletos, selecione o boleto de inscrição de acordo com o curso de interesse e escolha a 

opção “gerar nova GRU”.  Não será aceito comprovante de agendamento.  

Poderão solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição aqueles amparados em legislação 

específica, a ser demonstrada pelo (a) candidato (a). 

 

Leia-se: 

 

5  DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

5.1. Os documentos listados a seguir deverão ser anexados no momento da inscrição, conforme 

solicitado na página eletrônica do SIGAA <https://sigaa.ufba.br>, no respectivo processo seletivo. O 

item abaixo deverá corresponder a um único arquivo em formato PDF, organizado na ordem 

abaixo 

 

...... 

d) Boleto Bancário - GRU e respectivo comprovante de pagamento. 

O valor da inscrição é de R$ 130,99 (cento e trinta reais e noventa e nove centavos). Para gerar a 

GRU com recolhimento junto ao Banco do Brasil visite o site https://supac.ufba.br/servicos-

academicosboletos, selecione o boleto de inscrição de acordo com o curso de interesse e escolha a 

opção “gerar nova GRU”.  Não será aceito comprovante de agendamento.  

Caso o curso não esteja cadastrado para emissão do Boleto, o mesmo poderá ser gerado em 

https://supac.ufba.br/servicos-academicosboletos, através do link: 

https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc= 

Poderão solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição aqueles amparados em legislação 

específica, a ser demonstrada pelo (a) candidato (a). 
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