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Convocação para entrega dos documentos obrigatórios para 

matrícula Edital 001/2020 PPGEB 

1º Período Especial 2020 

Os candidatos aprovados deverão enviar até 25/08/2020, por e-mail (ppgeb@feelt.ufu.br), 

a seguinte documentação: 

1. Requerimento de matrícula devidamente preenchido e assinado 
2. Certidão de registro civil;  
3. RG; 
4. CPF;  
5. Título de eleitor; 
6. Documento militar;  
7. Diploma de graduação ou certificado de conclusão contendo a data de colação de 

grau realizada; 
8. Diploma de mestrado ou certificado de conclusão de curso.  
9. No caso de discente estrangeiro:  
10. RNE e CPF;  
11. Passaporte; 
12. Registro civil e diplomas traduzidos; 
13. Visto de permanência no Brasil. 
14. Formulário para Prontuário da Pós II 

 

TODAS AS CÓPIAS EM PDF – NÃO SERÃO ACEITOS ARQUIVOS EM 

OUTROS FORMATOS  

Sobre os documentos, salientamos que, no caso de ingresso em curso de mestrado, o 

documento IMPRESCINDÍVEL é o diploma de graduação ou certificado de conclusão 

contendo a colação de grau realizada (sem esta comprovação a matrícula NÃO será 

processada). 

Quanto à matrícula de doutorado, os documentos imprescindíveis são os diplomas de 

graduação e mestrado, que podem ser substituídos pelos certificados de conclusão. Em 

hipótese alguma serão aceitas atas de defesa de mestrado. 

Solicitamos especial atenção quanto à qualidade da documentação enviada (cópias 

legíveis e sem cortes). No que se refere às cópias dos Diplomas, pedimos que seja 

verificada a assinatura do discente no campo “Titulado” ou “Diplomado”, e os versos devem 

estar com os dados totalmente completos. 

Documentação incompleta não será processada. 
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É de total responsabilidade do candidato o envio da documentação para a matrícula. Ela 

deverá ser completa, em boa qualidade e em PDF. 

O não envio da documentação conforme exigido será considerado como desistência de 

vaga. 

 

Lista de disciplinas disponíveis em: http://www.ppgeb.feelt.ufu.br/pt-

br/acontece/2015/12/disciplinas-e-grade-horaria 

Uberlândia, 21 de agosto de 2020 
 
 
ADRIANO DE OLIVEIRA ANDRADE 
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica 
Portaria Reito Nº 784, de 02 de julho de 2019 
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