
MATRÍCULAS – 1º  SEMESTRE 2020

MATRÍCULA DE ALUNOS NOVOS E VETERANOS DO PPGE

Dia 02 de março (2ª feira), 14h às 18h, sala 245.         

Dia 03 de março (3ª feira), 9h às 12h e das 14h às 18h, sala 245.    

       

Documentos necessários: 

Alunos veteranos:

I-  Formulário de matrícula devidamente assinada pelo aluno e o seu orientador.

 Alunos novos: 

I-  Formulário de matrícula devidamente assinada pelo aluno e o seu orientador.

II- Ficha cadastral com uma foto e devidamente preenchida; 

III-  Cópia  do  CPF,  da  Carteira  de  Identidade  ou  no  caso  de
estrangeiro/estrangeira, do Passaporte, do RNE/RNM ou documento similar (a
CNH não é aceita como documento de identificação)

IV - Cópia do comprovante de quitação com o serviço militar para os homens, 
salvo se o candidato for estrangeiro; 

V – Cópia de Certidão de casamento, nos casos em que houver mudança de 
nome; 

VI- Cópia do Título de Eleitor acompanhado de cópia da comprovação de 
quitação com a Justiça Eleitoral; 

VII – Cópia do Histórico escolar do curso de Graduação, para matrícula no nível 
de Mestrado; 

VIII – Cópia do Histórico escolar do curso de Graduação e de Mestrado, para 
matrícula no nível de Doutorado; 



IX- Cópia do Diploma do curso de Graduação ;

X- Cópia do Diploma do curso de Mestrado, para matrícula no curso de 
Doutorado;

 XI- Termo de autodeclaração étnico-racial assinado, para aqueles que se 
autodeclararam no processo seletivo;

XII - Declaração de disponibilidade de, no mínimo, 20 horas semanais de 
dedicação ao curso de Mestrado ou ao curso de Doutorado;

 XIII - Fotocópia da certificação do exame de suficiência em língua estrangeira, 
apresentado no processo seletivo.

MATRÍCULA DE ALUNOS DE OUTROS PROGRAMAS DE PÓS-
GRADUAÇÃO 

Dia 04 de março (4ª feira), 9h às 12h e das 14h às 17h, sala 245.

Os alunos de outros programas poderão ser matriculados em até duas disciplinas
do PPGE, quando houver vagas.

Documentos necessários: 

I-  Formulário de matrícula devidamente assinada pelo aluno;

 II- Cópia do CPF, da Carteira de Identidade ou no caso de 
estrangeiro/estrangeira, do Passaporte, do RNE/RNM ou documento similar (a 
CNH não é aceita como documento de identificação);

III – Declaração de matrícula da instituição de origem.

INÍCIO DAS AULAS: 09 de março de 2020


