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PROCESSO SELETIVO 2021 

 
Convocação para matrícula 

 
 

 A matrícula dos classificados será feita na segunda-feira, dia 01/03/2021, de 14 as 18 horas, por e-mail, 

mediante o envio das cópias frente e verso digitalizadas dos documentos listados abaixo. O candidato deverá 

enviar todos os documentos em um único arquivo para o e-mail ppg.biodiversidade@ufjf.edu.br, com o título 

"Matrícula (mestrado ou doutorado) - (nome do candidato)".  Nenhum documento precisa estar 

autenticado. 

1. Identidade (RG ou carteira de motorista ou carteira de trabalho ou passaporte); 

2. CPF 

3. Título de eleitor 

4. Certificado de reservista, se do sexo masculino 

5. diploma de graduação (para matrícula no mestrado), diploma de mestre (para matrícula no doutorado). 

Excepcionalmente, em razão da pandemia, os candidatos que ainda não são portadores de diploma de 

graduação poderão apresentar declaração da coordenação de curso em que conste: (i) Data de defesa de 

monografia e/ou conclusão do nível superior; (ii) ateste de que o candidato preenche os requisitos para a 

colação de grau; e (iii) data da colação de grau, se já definida. Além disso, o aluno deve apresentar o 

diploma no menor prazo possível. 

6. Certidão de nascimento ou casamento 

7. Certidão de quitação eleitoral (pode ser retirada na página do TSE – 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral) 

8. Certificado de proficiência em inglês ou termo de ciência da necessidade de aprovação na prova de 

conhecimentos de língua inglesa. Os certificados aceitos serão:  

EXAME PONTUAÇÃO 
MÍNIMA 

TOEFL ITP (Institucional Testing Program TOEFL) 400 
TOEFL iBT (Internet Based Test TOEFL) 50 
IELTS (International English Language Testing System) 6,0 
University of Cambridge – FCE (First Certificate in English) 
ou CAE (Cambridge Advanced English) 

A, B ou C 

TEAP 45 



                               

Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e Conservação da Natureza 
 

PARA ESTRANGEIROS: (Entrar em contato com a Diretoria de Relações Internacionais – DRI, telefone +55 

32 2102 3389 (international number format); e-mails:  incoming.sri@ufjf.edu.br, 

internationaloffice@ufjf.edu.br). Se necessárioo PPG Biodiversidade pode auxiliar neste contato) 

- Certidão de nascimento ou casamento* 

- CPF 

- Passaporte 

- Protocolo da Polícia Federal (visto e data de permanência). Entretanto, a Portaria SEI nº 1046 

(09/2020) permite que, em caso de ingresso de estudantes internacionais em modalidades de aprendizagem 

remota, o aluno seja dispensado de apresentar comprovante de situação migratória regular enquanto permanecer 

fora do território brasileiro. 

- Diploma (autenticado em cartório específico, conforme convenção de Haia). 


