UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL
PRÉ-MATRÍCULA DOS APROVADOS NA SELEÇÃO PARA INGRESSO – 2020-1
EDITAL COMPLEMENTAR – NÍVEL MESTRADO
Prezado/a, parabéns pelo resultado alcançado na seleção 2020-1 para ingresso no Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Civil – UFPE. Seja bem-vindo.
Você deverá realizar a sua pré-matrícula até o dia 14/02/2020. Lembre-se, a pré-matrícula não garante a sua vaga,
sem a apresentação de todos os documentos necessários ao ingresso, portanto siga os seguintes passos para
realizar o processo de pré-matrícula.
1. Preencha e assine o formulário “Ficha do aluno” que segue em anexo. Preencha todas as informações com
cuidado, pois usaremos para seu cadastro no Sistema SIGAA e outras informações futuras. Após
preenchido você deve anexar a ficha do aluno assinada (PDF) e o arquivo da ficha do aluno que você
preencheu (em Word com foto) e nos devolver exclusivamente por e-mail.
2. Preencha e Assine o Termo de compromisso que segue em anexo. O termo de compromisso deve ser
assinado por você e por uma testemunha e devolvido por e-mail.
3. Documentos para Matrícula:
a. RG
b. CPF

c.
d.
e.
f.

Título de Eleitor (não precisa apresentar quitação, pois já o fez no processo seletivo)
Reservista (apenas para os homens)
Certidão de Nascimento, Casamento ou Divórcio
Diploma, Colação de Grau, Depósito da versão final na biblioteca (alunos de mestrado da UFPE) são os documentos que devem ser apresentados como Comprovante de conclusão do grau anterior
(graduação para os aprovados para o mestrado e mestrado para os aprovados em Doutorado). Os
candidatos que apresentaram documento de provável concluinte, podem fazer a pré-matrícula que
é a informação de interesse na vaga, mas não poderão fazer a matrícula sem a apresentação dos
documentos acima informados. (edital 2020-1)

A devolução do formulário deverá ser realizada em um novo e-mail com o título “pré-matrícula de (coloque seu
nome)”. Em anexo ao e-mail você nos enviará os documentos informados acima (itens de 1-3):
Lembre-se: Caso ainda não tenha o comprovante de conclusão, poderá fazer a pré-matrícula, mas sem a garantia
da vaga, pois segundo o edital de seleção, a matrícula está condicionada a apresentação do comprovante de
conclusão, sem este documento o Sistema SIGAA não será liberado para matrícula do/a aprovado/a.
Dúvidas e esclarecimentos que se fizerem necessários, nos consulte por e-mail ou pelo fone: 2126-7923.
A Secretaria do PPGEC/UFPE

