PROFGEO
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE GEOGRAFIA

Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Filosofia e Ciências Humanas
Departamento de Ciências Geográficas

ORIENTAÇÕES PARA CADASTRO E MATRÍCULA
CADASTRAMENTO JUNTO AO PROFGEO
No momento do cadastramento, cada estudante deverá entregar:
1 – Formulário de CADASTRO no PROFGEO preenchido e assinado
2 – Cópia legível dos seguintes documentos (acompanhadas do documento original para conferência)
a) cédula de identidade (RG) ou Registro Geral de Estrangeiro, para os(as)
b) candidatos(as) não brasileiros(as);
c) CPF;
d) certidão de nascimento e/ou de casamento;
e) título de eleitor e certidão de quitação eleitoral;
f) certificado de Reservista, para os do sexo masculino;
g) comprovante de Residência;
h) diploma de Conclusão de Curso de Graduação reconhecido pelo MEC (frente e
i) verso), ou Certidão de Conclusão de Curso de Graduação reconhecido pelo
j) MEC, contendo a data de outorga do título, ou Diploma de Conclusão de Curso
k) de Graduação, revalidado no Brasil (para os cursos realizados no exterior);
l) foto 3 x 4 recente
m) Comprovação de Vínculo com Escolas da Educação Básica – Modelo de
n) Declaração
3 – Para estudantes aprovados em alguma modalidade de cota - Cópia dos seguintes documentos
(acompanhadas do documento original para conferência)
Modalidade L2 - Pessoa que tenha cursado integralmente o Ensino Médio em escola pública com renda
bruta familiar por pessoa igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo, autodeclarado preta, parda ou indígena (Lei
nº 12.711/2012);
a) Comprovação de que tenha cursado integralmente o Ensino Médio em escola pública;
b) Comprovação de renda bruta familiar por pessoa igual ou inferior a 1,5 saláriomínimo, conforme
ANEXO C do EDITAL DO PROCESSO SELETIVO ENA PROFGEO 2021 PROGRAD/UFSM N.º
045/2021
c) declaração de optante por concorrência restrita, conforme modelo;
d) documentação para a confirmação da autodeclaração que se baseará na apresentação de:
I. carta assinada por liderança ou organização indígena, indicando o/a candidato/a e seu vínculo ao
grupo indígena, no caso de candidatos/as indígenas;
II. carta assinada por liderança ou organização quilombola, indicando o/a candidato/a
e seu vínculo ao grupo quilombola, no caso de candidatos/as quilombolas
Modalidade L9- Pessoa com deficiência, nos moldes da Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016 (que se
enquadre no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, e na Recomendação nº 03, de 01/12/2012), que
apresente necessidade educacional especial e que tenha cursado integralmente o Ensino Médio em escola
pública com renda bruta familiar por pessoa igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (Lei nº 12.711/2012);
a) Comprovação de que tenha cursado integralmente o Ensino Médio em escola pública;
b) Comprovação de renda bruta familiar por pessoa igual ou inferior a 1,5 saláriomínimo, conforme
orientações apresentadas no “ANEXO C” do EDITAL DO PROCESSO SELETIVO ENA PROFGEO
2021 PROGRAD/UFSM N.º 045/2021
c) declaração de optante por concorrência restrita, conforme modelo;
d) documentação para a confirmação da autodeclaração que se baseará na apresentação de laudo
médico pericial, no caso de candidatos/as com deficiência.
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ORIENTAÇÃO PARA MATRÍCULA EM DISCIPLINAS PARA O SEMESTRE 2022.1
No momento da Matrícula em Disciplinas, cada estudante deverá entregar:
1 – Formulário de MATRÍCULA no PROFGEO preenchido e assinado.

ATENÇÃO: Para o preenchimento do Formulário de Cadastramento e de Matrícula sugere-se verificar:
• Corpo Docente PROFGEO/UFPE para indicação de possível orientador;
• Linhas de Pesquisa do PROFGEO - Oferta de Disciplinas PROFGEO / UFPE e;
• Catálogo de Disciplinas Rede Nacional PROFGEO.
Todas essas informações estão disponíveis no site do PROFGEO/UFPE
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