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Convocação para entrega dos documentos obrigatórios para matrícula dos 
candidatos aprovados no Edital 004/2021 PPGEB 

2º Período 2021 
 

Conforme item “8.12... 18. Documentação complementar poderá ser solicitada” do 
Edital PPGEB/FEELT/UFU nº 004/2021, seguem as instruções atualizadas para matrícula. 

Documentos pessoais e acadêmicos dos ingressantes: deve ser gerado um único 
arquivo em PDF (do item um (01) ao doze (12)), contendo todos os documentos pessoais 
e acadêmicos na ordem enumerada, não sendo necessário o envio da documentação física. 
Os documentos devem estar legíveis, sem cortes e digitalizados verso e anverso. 

Segue a lista dos documentos requeridos que deverão ser enviados, até 28/07/2021, 
para o e-mail ppgeb@feelt.ufu.br 

1. Requerimento de matrícula devidamente preenchido e assinado – consultar 
http://www.ppgeb.feelt.ufu.br/pt-br/matricula, o documento está em PDF, para 
quem não tem editor de PDF basta imprimir, preencher à mão e assinar, após, 
digitalizar novamente; 

2. Certidão de registro civil (verso e anverso);  
3. RG; 
4. CPF;  
5. Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral (verso e anverso); 
6. Documento militar (verso e anverso);   
7. Diploma de graduação (devidamente assinado pelo Titulado) ou certificado de 

conclusão contendo a data de colação de grau realizada (verso e anverso); 
8. Para doutorado, acrescentar o Diploma de mestrado (devidamente assinado pelo 

Titulado) ou certificado de conclusão de curso (verso e anverso). 
 
No caso de discente estrangeiro*:  
9. RNE e CPF;  
10. Passaporte; 
11. Registro civil e diplomas traduzidos; 
12. Visto de permanência no Brasil. 
 
Para TODOS os discentes: 
13. Formulário para Prontuário da Pós II http://www.ppgeb.feelt.ufu.br/pt-

br/matricula. Arquivo separado em Word. 
14. Planilha de dados pessoais (Modelo planilha Mestrado ou Doutorado). A planilha 

deve ser cuidadosamente preenchida, sem o uso de caixa alta, com os dados 
completos dos candidatos e deve ser respeitada a grafia dos nomes (inclusive a 
acentuação) conforme a certidão de registro civil. Arquivo separado em Excel. 
http://www.ppgeb.feelt.ufu.br/pt-br/matricula 

 
*acrescentar os itens solicitados no edital: Visto de permanência no Brasil - visto de 
estudante IV (Visto temporário IV/VITEM IV). Seguro Saúde. Obrigatória apresentação de 
situação regular no Brasil. Declaração de que o candidato tenha condições de se manter 
no país para a realização do curso pretendido;  
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Consulte a página http://www.ppgeb.feelt.ufu.br/pt-br/matricula na época da 
matrícula para se informar sobre alterações na entrega dos documentos. 
 
TODAS AS CÓPIAS EM PDF (1 ao 12) e em um único arquivo na ordem enumerada – 
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 (SEM CORTE). 
 

Documentação incompleta não será processada. 
 

É de total responsabilidade do candidato o envio da documentação para a matrícula. 
Ela deverá ser completa, em boa qualidade e de acordo com o tipo de arquivo solicitado. 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/disciplinas-
grade-horaria 

 
Calendário acadêmico com datas importantes disponível em 

http://www.ppgeb.feelt.ufu.br/pt-br/calendario-academico. 
 
Uberlândia, 12 de julho de 2021 
 
 

ADRIANO DE OLIVEIRA ANDRADE 
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica 

Portaria UFU Nº 2635, de 01 de julho de 2021 
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