Secretaria Integrada de Programas de Pós-Graduação
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

RECEBIDO EM:

/

/

CONCLUÍDO EM:

/

/

Recebido pelo(a) servidor(a)

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA
(

) Mestrado

(

) Doutorado

Requerente
Nome Completo

Nº de matrícula (Aluno regular)

E-mail

Telefone fixo

Ano de ingresso

Telefone celular

Endereço completo
Complemento

Bairro

Cidade/UF

CEP

Situação Acadêmica
 Aluno Regular

 Aluno Regular em outro
programa da UFES

 Aluno Especial (Regular em
programa de outra IES)*

 Aluno Especial (Sem vínculo
com outro programa)*

* Interessados em cursar disciplina como aluno especial no PPGBAN ou no PPGBV devem solicitar matrícula através de formulário próprio disponível no site da
SIP.

Programa de Pós-Graduação no qual deseja cursar disciplina


 Ciências Biológicas
X

Biologia Vegetal

(Biologia Animal)



Ciências
Sociais

Semestre 201___/___
Código

Disciplina

____________________________________________________
Assinatura do Aluno
( ) Responsabilizo-me pela construção da minha grade, nos
termos do Regulamento Geral da Pós-Graduação da UFES e
do Regimento Interno do Programa em que sou aluno regular.
(Obrigatório para aluno regular do PGCS e PPGL)



Filosofia



Letras
(Literatura)



Linguística

Marque com um X a opção desejada
Matrícula

Cancelamento

Aproveitamento

____________________________________________________
Assinatura do Orientador
(Obrigatório para aluno regular do PPGBAN, PPGBV, PPGFIL,
PPGEL e PPGs não atendidos pela SIP)

Documentos necessários:
Matrícula de Aluno ingressante no Programa:
Ficha Cadastral (formulário próprio), Declaração de atividade remunerada (formulário próprio), cópia simples do RG, CPF e Diploma de Graduação ou
Certidão de Colação de Grau. Cópia do Documento de atestado de Proficiência entregue à Comissão do Processo Seletivo.
Matrícula de aluno regular em outro programa da UFES:
Declaração emitida pelo programa ao qual está vinculado atestando situação regular de matrícula ou comprovante de matrícula emitido no SAPPG.
Matrícula de aluno especial (Regular em programa de outra IES):
Ficha Cadastral (formulário próprio); Declaração emitida pelo programa ao qual está vinculado atestando situação regular de matrícula; e cópia simples de:
Diploma de Graduação ou Certidão de Colação de Grau; Histórico Escolar Final; RG; CPF; Certidão de nascimento ou casamento.
Matrícula de aluno especial (Sem vínculo com outro programa):
Ficha Cadastral (formulário próprio); Diploma de Graduação ou Certidão de Colação de Grau ou Declaração emitida pelo curso de graduação ao qual o
aluno está vinculado atestando que é finalista; e cópia simples de: Histórico Escolar Final; RG; CPF.
Aproveitamento de Crédito Externo:
Programa da disciplina a ser aproveitada, contendo: carga horária e credito; Histórico ou outro documento onde conste a nota e a situação
(aprovado/reprovado).
Aproveitamento de Crédito para Doutorado de disciplinas cursadas no Mestrado (conforme Regimento Interno de cada PPG):
Histórico ou outro documento onde conste a nota e a situação (aprovado/reprovado); Programa da disciplina, contendo: carga horária e credito (quando for
de outro PPG); Carta do interessado solicitando convalidação (quando a disciplina coincidir com a grade do doutorado).
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