
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

ORIENTAÇÕES PARA A EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA  

Inicialmente,  apresentamos  nossos  cumprimentos  pelo  sucesso  na  seleção  e  ingresso  na  pós-
graduação.  Nós,  da  Pró-reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-graduação,  o(a)  recebemos  com  alegria,
colocando-nos à sua disposição para o que for necessário.

Comunicamos  que,  para  a  efetivação  da  matrícula,  nesse  momento,  não  será  necessário  o
comparecimento  dos  candidatos  aprovados  para  apresentação  dos  documentos  originais.
Posteriormente, em data a ser definida e amplamente divulgada, os discentes serão convocados para
validação presencial da matrícula.

A matrícula  será  efetivada  mediante  envio  de  toda  a  documentação  para  o  endereço  eletrônico
<sppg-to@ufvjm.edu.br>, nos dias:

Data da Matrícula: 03/02/2022.

Os documentos deverão apresentar a seguinte formatação:

1- Todos os documentos deverão ser digitalizados em arquivo     único  , exatamente na ordem descrita
abaixo. O título do arquivo deverá ser o seu nome completo.

2- Formato PDF com Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR).

3- Resolução mínima de 300 dpi.

4- Deverá ser digitalizado o verso dos documentos que contenham informações no mesmo, ou seja,
não será necessário digitalizar o verso, caso ele esteja em branco.

5- O assunto do e-mail deverá será: Matrícula e nome do curso

DOCUMENTOS PARA EFETUAR MATRÍCULA

Os  candidatos aprovados deverão efetuar  sua matrícula  mediante  a  apresentação dos  seguintes

documentos originais:

a) requerimento de matrícula conforme modelo disposto no Anexo I;

b) Certidão de Nascimento ou de Certidão de Casamento, se for o caso;

c) Carteira de identidade (RG). No caso de estrangeiro, fotocópia do passaporte;
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c.1) não  será  aceita  apresentação  da  Carteira  Nacional  de  Habilitação  (CNH)  ou  de

documento expedido por órgão de classe profissional, como documento de identificação, exceto se

nesses documentos constarem informações necessárias à emissão do diploma de pós-graduação, ou

seja, naturalidade, órgão expedidor e data de expedição do RG;

d) CPF na versão disponível no sítio  da Receita Federal (esse documento é dispensável no caso de o

RG apresentar tal número); 

e) Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa do Serviço Militar, para brasileiros do sexo

masculino; 

f) Certidão de quitação eleitoral disponível no sítio do TSE; 

g) Diploma do curso de graduação, conforme nas áreas definidas neste Edital; 

g.1) em  caráter  excepcional,  poderá  ser  aceita,  provisoriamente,  certidão  de  conclusão

constando a data da colação de grau do curso de graduação;

g.2)  caso o curso de graduação tenha sido concluído no exterior, o diploma deverá ser

revalidado por instituição brasileira, conforme legislação específica;

h) Histórico do curso de graduação;

i) Declaração de vínculo empregatício, conforme modelo disposto no Anexo II.

k) declaração do Diretor da escola,  e com data anterior máxima de 30 dias,  de que se encontra

atuando na docência de Matemática na Educação Básica.

L) o currículo na Plataforma de Educação Básica (preencher no sítio: https://eb.capes.gov.br/portal/)

Observação:

1)  Conforme  consta  no  edital,  a  matrícula  e  conferência  da  documentação  dos  candidatos

classificados para ingresso no PROFMAT são de exclusiva responsabilidade da UFVJM, Instituição

Associada;

2) A declaração do Diretor da escola de que se encontra atuando na docência de Matemática na

Educação Básica deve ser com firma reconhecida e com data anterior máxima de 30 dias, sendo

dispensado  o  reconhecimento  de  firma  se  Diretor  de  escola  da  rede  pública,  sob  pena  de

desclassificação.

IMPORTANTE: é imprescindível o cumprimento na íntegra das orientações expressas acima, caso
contrário, a matrícula não será efetivada e o candidato poderá perder o direito à vaga, resguardado o
contraditório e a ampla defesa.
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ANEXO I

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA NA PÓS-GRADUAÇÃO

À Sua Senhoria, o (a) Senhor (a) Pró-reitor (a) de Pesquisa e Pós-graduação,

Senhor (a) Pró-reitor (a);

Eu,_________________________________________________________________,

venho requerer de V.Sª a efetivação de minha matrícula como aluno(a) regular no Curso de Pós-

Graduação em _____________________________________________________________, nível de

(___) Especialização (___) Mestrado (___) Doutorado, desta Universidade.

Declaro inteira responsabilidade pelos documentos e informações apresentados no ato

da matrícula, estando ciente das penalidade cabíveis nos arts. 297, 298 e 299 do Código Penal e de

que a omissão ou a apresentação de documentos e informações falsas ou divergentes implicam na

minha responsabilização civil, criminal e administrativa.

Declaro que: (___) não sou portador (a) de deficiência

                     (___) sou portador (a) de deficiência. Qual? _____________________.

De acordo com a Portaria Normativa do MEC Nº 13 e com as categorias raciais do

IBGE, me declaro:

(___) branco

(___) preto

(___) pardo

(___) amarelo

(___) indígena

(___) não declarado

Neste termos,  peço deferimento.

_______________________, ____/____/_____
Local

__________________________________________
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________4/5
Endereço: Rodovia MGT 367 – Km 583 nº 5000 – Alto da Jacuba – 39.100-000 Diamantina/MG 

Telefone: (38) 3532-1200     E-mail: selecaoprppg@ufvjm.edu.br      sec.pos@ufvjm.edu.br  

mailto:sec.pos@ufvjm.edu.br
mailto:selecaoprppg@ufvjm.edu.br#_blank


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Eu  _______________________________________________________________________,

portador do RG ________________________  e CPF ________________________________,

candidato  inscrito  no  processo  de  seleção  do  Programa  de  Pós-graduação  em

_________________________________________, nível ________________________________ da

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, declaro, para os devidos fins, que: 

(___) não possuo qualquer vínculo empregatício.

(___) possuo vínculo empregatício, mas pretendo me desvincular dele para o recebimento da

bolsa.

(___) possuo vínculo empregatício e não tenho interesse em receber bolsa.

(___) outros. Especificar: _____________________________________________________

Declaro, ainda, que qualquer  alteração  na  situação  declarada  acima  será  informada

imediatamente à Coordenação do Programa. 

___________________________, _____de _________________ de 202___.

____________________________________
Candidato

Dados Bancários
Banco: __________________________
Agência: ________________________
Conta: __________________________
Operação: _______________________

OBS 1: somente aqueles que têm interesse em receber bolsa de pesquisa deverão preencher o quadro.
OBS 2: bolsistas CAPES deverão ter obrigatoriamente conta no Banco do Brasil.
OBS 3: o candidato deverá ser titular único da conta para fins de concessão de bolsa, caso venha ser
contemplado.
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