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ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA

PRIMEIRA ETAPA:
Envio via e-mail, dias 18 e 19 de julho de 2019, dos documentos abaixo elencados para
o endereço secepg.faed@udesc.br:
i. Assunto do e-mail: “PPGE: MATRÍCULA TURMA 2019 - INDICAR SE MESTRADO OU
DOUTORADO”;
ii. Diploma de Graduação (*) - Para Ingressantes no curso de Mestrado;
iii. Histórico Escolar do Curso de Graduação - Para Ingressantes no curso de Mestrado;
iv. Diploma de Mestrado (*) - Para Ingressantes no curso de Doutorado;
v. Histórico Escolar do Curso de Mestrado - Para Ingressantes no curso de Doutorado;
vi. RG;
vii. CPF (caso conste no RG, é suficiente o envio do RG);
viii. Cópia do comprovante de vacinação contra rubéola, para candidatos do sexo
feminino, com idade até 40 anos, nos termos da Lei Estadual no 10.196 de 24/07/96;
ix. Cópia da certidão de quitação com a Justiça Eleitoral atualizada;
x. Cópia do certificado de alistamento militar ou certificado de reservista, no caso de
alunos do sexo masculino.
(*) O diploma poderá ser substituído: ou por atestado de conclusão de curso desde que
concluído em 2018 ou 2019, ou por declaração de que defesa/colação ocorrerá até
31/julho/2019. No segundo caso, declaração de conclusão deverá ser apresentada até
o dia 09/08/2019 (Para ambos os casos: diploma deverá ser apresentado à Secretaria
de Ensino de Pós-Graduação da FAED - SECEPG até o final do primeiro ano de curso sob
pena de desligamento).
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SEGUNDA ETAPA:
Apresentação de documentação, original e cópia simples, listada na Etapa 1 à Secretaria
de Ensino de Pós-Graduação da FAED - SECEPG (sala 118 da FAED), até o dia
09/Agosto/2019.
OBSERVAÇÕES:
 A não realização de matrícula conforme descrito nas etapas acima acarretará em

perda da vaga.
 Início das aulas: 05/08/2019.
 Todos os/as alunos/as das

Turma 2019 de mestrado e doutorado serão
automaticamente matriculados/as nas disciplinas obrigatórias.
 Desejando matricular-se em disciplina eletiva o/a aluno/a deverá informar via email à secepg.faed@udesc.br até o dia 19 de julho de 2019, indicando seu
nome completo | curso | nome da/s disciplina/s eletiva/s.
 Ajuste de matrícula para o semestre 2019/2 ocorrerá de 05 a 09 de agosto de
2019, da seguinte forma: envio de e-mail à secepg.faed@udesc.br indicando
em qual curso está matriculado/a e quais ajustes de matrícula deseja realizar.

OBS: O quadro de disciplinas e horários está disponível no endereço:
http://www.faed.udesc.br/?id=1024.
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