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   ☐       Diploma de graduação para alunos que ingressarão no mestrado ou de pós-graduação 

para alunos que ingressarão no doutorado. Caso o diploma não tenha sido emitido, 

será aceito atestado de conclusão de curso com o histórico escolar. 

 ☐        RG e CPF 

 ☐       Comprovante de quitação das obrigações militares (Certificado de dispensa ou de 

reservista - para candidatos do sexo masculino).  

 ☐       Certidão de quitação eleitoral. 

 ☐       Para as candidatas selecionadas, atestado ou comprovante de vacina contra rubéola 

(ou tríplice), conforme a Lei Estadual nº 10.196/96 (Art. 2º, parágrafo único). Esta 

comprovação é dispensada para mulheres com idade acima de 41 anos. 

 ☐       Comprovante de residência atualizado. Nos casos em que o comprovante de 

residência não estiver no nome do/a candidato/a ou de familiar, apresentar declaração 

do/a proprietário/a do imóvel afirmando que o/a candidato/a reside no imóvel. (Não é 

necessário que a declaração seja registrada em cartório). 

☐ Termo de compromisso em apresentar o/os comprovante/s de língua estrangeira até o 

prazo máximo de 12 meses, a contar da data de matrícula. Para o doutorado são dois 

comprovantes de proficiência. (Quem enviar no ato da matrícula a/as proficiência/as, 

não precisará enviar o termo). 

Observações 

      
  Os documentos devem ser digitalizados em formato PDF e em boa qualidade 
(fotografias de documentos não serão aceitas), preferencialmente coloridos, e enviados ao email 
sec.ppgh.udesc@gmail.com  entre os dias 17 e 18 de julho de 2017. 
                       A Secretaria de Pós-Graduação, em caso de dúvidas quanto a veracidade de 
informações, solicitará que os documentos originais sejam apresentados à secretaria pelo prazo 
máximo de 30 dias, a contar do dia 18/07/2017. 
          Após a secretaria receber os documentos por email, ela enviará aos aprovados, 
também por email, o número de matrícula no curso, para que possam concorrer às bolsas CAPES e 

mailto:sec.ppgh.udesc@gmail.com
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PROMOP.  A secretaria funcionará no horário das 13 às 19 horas, por isso solicitamos um pouco de 
paciência quanto ao envio dos números de matrículas por email. 

 
                                          


