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ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA
Edital nº. 25/2020, de 31 de janeiro de 2020
9.1. Os candidatos classificados nas Vagas para Concorrência Geral e Vagas para
pretos, pardos e indígenas e Vagas para pessoas com deficiência deverão efetuar a matrícula
no período que compreende os dias 13/04/2020 a 17/04/2020 excepcionalmente através do email: juliana.lages@ufvjm.edu.br.
9.1.1 Os arquivos devem ser encaminhados da seguinte forma:
a) No campos Assunto: Nome completo + Curso de Especialização em Ensino de
Geografia
b) No corpo do e-mail: Nome completo; CPF; Telefone de contato e e-mail
c) Anexar todos os documentos previstos no item 9.2 deste Edital.
d) Os documentos deverão apresentar nitidez suficiente para sua devida leitura e
arquivamento, caso contrário, poderão ser rejeitados pela DEAD. (Usar APP de Scanner)
e) Não serão aceitos imagem de documentos faltando pedaços.
9.2. Os candidatos aprovados deverão efetuar sua matrícula mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
a) requerimento de matrícula conforme modelo disposto no Anexo III;
b) fotocópia da Certidão de Nascimento ou de Certidão de Casamento, se for o caso;
c) fotocópia (frente e verso) da carteira de identidade (RG). No caso de estrangeiro,
fotocópia do passaporte;
c.1) não será aceita cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou de documento
expedido por órgão de classe profissional, como documento de identificação, exceto se nesses
documentos constarem informações necessárias à emissão do certificado de pós-graduação, ou
seja, naturalidade, órgão expedidor e data de expedição do RG;
d) fotocópia do CPF (esse documento é dispensável no caso de o RG apresentar tal
número);
e) fotocópia (frente e verso) do Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa
do Serviço Militar, para brasileiros do sexo masculino;
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f)

certidão

de

quitação

eleitoral

disponível

no

sítio

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/c ertidao-de-quitacao-eleitoral;
g) fotocópia (frente e verso) do diploma do curso de graduação;
g.1) em caráter excepcional, poderá ser aceita, provisoriamente, certidão de conclusão
constando a data da colação de grau do curso de graduação, o qual não poderá ultrapassar a
data prevista para a matrícula.
g.2) caso o curso de graduação tenha sido concluído no exterior, o diploma deverá ser
revalidado por instituição brasileira, conforme legislação específica;
h) fotocópia( frente e verso) do histórico do curso de graduação
i) 1 (uma) foto 3 x 4.
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ANEXO III
REQUERIMENTO DE MATRÍCULA
NA PÓS-GRADUAÇÃO
À Sua Senhoria, o (a) Senhor (a) Pró-reitor (a) de Pesquisa e Pós-graduação,
Senhor (a) Pró reitor (a);
Eu,

_

venho

requerer de V.Sª a efetivação de minha matrícula como aluno(a) regular no Curso de
Pós-Graduação em
, nível
de (

) Especialização (

) Mestrado (

) Doutorado, desta Universidade.

Declaro inteira responsabilidade pelos documentos e informações
apresentados no ato da matrícula, estando ciente das penalidade cabíveis nos arts. 297,
298 e 299 do Código Penal e de que a omissão ou a apresentação de documentos e
informações falsas ou divergentes implicam na minha responsabilização civil, criminal
e administrativa.
Declaro que: (
(

) não sou portador (a) de deficiência
) sou portador (a) de deficiência. Qual? ______________

De acordo com a Portaria Normativa do MEC Nº 13 e com as categorias
raciais do IBGE, me declaro: (
(

) amarelo (

) indígena (

) branco (

) preto (

_) pardo

) não declarado

Nestes termos, peço deferimento.
_,

/

/

Local

Assinatura
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