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CONVOCAÇÃO PARA ENVIO DE DOCUMENTOS E MATRÍCULA NOS CURSOS 

DE MESTRADO E DOUTORADO - TURMA 2021 

 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Juiz 

de Fora convoca os(as) candidatos(as) aprovados(as) e classificados(as) no processo seletivo para 

os cursos de mestrado e de doutorado - turma 2021 para o envio da documentação a seguir, no prazo 

de 7 a 18 de julho de 2021, para o e-mail: ppge.matriculas@gmail.com  

 

Mestrado: 

a) Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

b) Cópia da identidade (frente e verso); 

c) Cópia do CPF; 

d) Certidão de quitação eleitoral, disponível em: 

https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral, ou cópia do 

título de eleitor (frente e verso) e dos comprovantes de votação da última eleição 

(dos dois turnos); 

e) Prova de quitação com o serviço militar - para o sexo masculino apenas; 

f) Cópia do diploma de graduação (frente e verso) ou declaração de conclusão do curso 

com data de término ou, quando instituição particular, declaração de conclusão do 

curso com data de término e cópia do protocolo de expedição do diploma. 

Doutorado: 

a) Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

b) Cópia da identidade (frente e verso); 

c) Cópia do CPF; 

d) Certidão de quitação eleitoral, disponível em: 

https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral, ou cópia do 

título de eleitor (frente e verso) e dos comprovantes de votação da última eleição 

(dos dois turnos); 

e) Prova de quitação com o serviço militar - para o sexo masculino apenas; 

f) Cópia do diploma de mestrado (frente e verso) ou cópia da ata de defesa de 

mestrado. 

Observações: 

a) A documentação necessária para os alunos internacionais é a que consta na 

Portaria/SEI nº 1.046/2020-PROGRAD/PROPP/DRI, disponível em: 

https://www2.ufjf.br/prograd/wp-content/uploads/sites/21/2020/09/Potaria-conjunta-

1.pdf. 

b) Toda a documentação deve digitalizada na ordem acima e encaminhada em um único 

arquivo em formato PDF. 

c) Aquele que não enviar documentação no prazo estipulado e não apresentar 

justificativa para tal será considerado desistente. 

d) A matrícula em disciplinas está prevista para ser realizada no período de 27 de 

agosto a 2 de setembro de 2021. Mais detalhes serão encaminhados oportunamente 

e também estarão disponíveis em: https://www2.ufjf.br/ppge/aluno/matriculas/ e em: 

https://www2.ufjf.br/ppge/disciplinas-em-curso/  

e) Para informações, dúvidas e solicitações, use o endereço: ppge.faced@ufjf.edu.br  
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Prazos: 

a) Envio da documentação: 7 a 18 de julho de 2021. 

b) Matrícula em disciplinas: 27 de agosto a 2 de setembro de 2021. 

 

Juiz de Fora, 6 de julho de 2021. 

 

 

 

Profa. Dra. Sônia Maria Clareto 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFJF 


