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DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA MATRÍCULA  

A. Alunos/as Regulares (Ingressantes)  

Importante: 15 dias antes do período de matrícula, a secretaria do PPGEL enviará, por 
e-mail, as instruções para entrega dos documentos, que poderá ser feita por e-mail. 

1. Requerimento de Matrícula para Aluno Regular, devidamente preenchido (digitado) e assinado (o 
aluno pode utilizar assinatura digital ou imprimir, assinar e digitalizar o documento para envio - em 
formato pdf), disponível na Guia Formulários: https://ppgel.catalao.ufg.br/p/18022-formularios  

2. Diploma de Graduação em Letras ou áreas afins, ou Documento que comprove Conclusão de 
Curso ou Colação de Grau já efetuada (digitalizado em formato pdf);  

3. Histórico Escolar do Curso de Graduação (digitalizado em formato pdf);  

4. Carteira de Identidade ou, para estrangeiros, do RNE ou documento similar (digitalizado em 
formato pdf);  

5. Cadastro de Pessoa Física (CPF) (digitalizado em formato pdf);  

6. Título de Eleitor e comprovação de estar em dia com as obrigações eleitorais (digitalizado em 
formato pdf);  

7. Comprovante de quitação com o serviço militar para os homens, salvo se o candidato for 
estrangeiro (digitalizado em formato pdf);  

8. Em caso de candidato estrangeiro, apresentar comprovante de estar em situação regular no 
Brasil;  

9. Em caso de candidato autodeclarado indígena, é obrigatório o envio do registro administrativo 
de nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de pertencimento emitida pelo grupo indígena 
assinada por liderança local (digitalizado em formato pdf).  

B. Alunos/as Regulares (Curso em andamento)  

https://ppgel.catalao.ufg.br/p/18022-formularios


1.  Requerimento de Matrícula para Aluno Regular, devidamente preenchido (digitado) e assinado (o 
aluno pode utilizar assinatura digital ou imprimir, assinar e digitalizar o documento para envio - em 
formato pdf), disponível na Guia Formulários: https://ppgel.catalao.ufg.br/p/18022-formularios 

2. Plano de Trabalho Anual do Discente, conforme Resolução e Formulário específicos do PPGEL 
(em formato pdf);  
3. Relatório Semestral Discente (Referência: Semestre Anterior), conforme Resolução e Formulário 
específicos do PPGEL (em formato pdf).  
 
C. Alunos/as Especiais  
1. Requerimento de Matrícula para Aluno/a Especial, devidamente preenchido (digitado) e assinado 
(o aluno pode utilizar assinatura digital ou imprimir, assinar e digitalizar o documento para envio - em 
formato pdf), disponível na Guia Formulários: https://ppgel.catalao.ufg.br/p/18022-formularios  
2. Carteira de Identidade ou, para estrangeiros, do RNE ou documento similar (digitalizado em 
formato pdf);  
3. Cadastro de Pessoa Física (CPF) (digitalizado em formato pdf); 
4. Diploma de Graduação em Letras ou áreas afins, ou Documento que comprove Conclusão de 
Curso ou Colação de Grau já efetuada (digitalizado em formato pdf);  
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