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CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA 
 
Considerando as desistências de candidatos aprovados e vagas não preenchidas no Processo 
Seletivo do PPGEEB, convocamos os candidatos suplentes abaixo listados a comparecerem à 
Secretaria Unificada de Pós-Graduação entre no dia 08/03/2017 para realização da Matrícula.  
 

Candidato (a) DATA/HORÁRIO Disciplina obrigatória Disciplina optativa 

Marli Quinquim 08/03/2017, 13:30 Metodologia da Pesquisa I 
A critério do orientador/aluno 

 

Débora Zago Bissaro 08/03/2017, 14:00 
Teorias do Processo de 

Ensino e Aprendizagem 
A critério do orientador/aluno 

Christiany Pratissoli 

Fernandes de Jesus 
08/03/2017, 14:30 

Teorias do Processo de 

Ensino e Aprendizagem 
A critério do orientador/aluno 

  
Atenção: Na hipótese de não comparecimento no prazo estabelecido, o candidato será 
desclassificado e será convocado o próximo candidato suplente para preenchimento da vaga. 
 

Documentação necessária para Matrícula 
 
I – Documento de Identidade válido no Território Nacional; (cópia e originais): 
II – Título de Eleitor; (cópia e originais): 
III – CPF; (cópia e originais): 
IV – Certidão de Quitação com a Justiça Eleitoral;  
V – Certificado de Reservista ou de Quitação com obrigações militares; (cópia e originais): 
VI – Passaporte com visto de estudante para candidato estrangeiro; (cópia e originais): 
VII – 02 Fotos 3 x 4 recentes;  
VIII – Diploma de Graduação (frente e verso) ou Certidão de Conclusão de Curso de Graduação, que 
deverá ser substituída pelo Diploma de Graduação; (cópia e originais): 
IX – Histórico do Curso de Graduação. (cópia e originais): 

X - Formulário de Matrícula aluno  regular preenchido e assinado pelo(a) Orientador. (baixar no site: 
http://www.posgraduacao.saomateus.ufes.br - Formulários) ou Coordenador do PPGEEB. 
 
Atenção:  A não apresentação de documentação conforme o Edital acarretará a recusa da matrícula 
 
Observações: 
 
1) No semestre 2017/01, o aluno fará apenas uma das duas disciplinas obrigatórias ofertadas (já 
definido nesta convocação). Estas disciplinas serão ofertadas novamente no próximo semestre (o 
aluno que não fez em 2017/01 fará em 2017/02).  
 
2) As disciplinas optativas a serem escolhidas, ficam a critério do aluno, com anuência do (a) 
Orientador (a). Não há limite para matrícula em disciplinas optativas. 
 
3) A data de início das aulas será a partir de 06/03/2017 (conforme escolha de disciplinas).  

 
 

Prof. Franklin Noel dos Santos 
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Ensino na Educação Básica 

 


