
 

DOCUMENTOS NECESSÁIOS PARA A REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA

 

� Requerimento fornecido pelo Ifes

assinado e acompanhado dos documentos listados abaixo;
 

� Histórico Escolar da Graduação
 

� Diploma da Graduação 

Certificado de conclusã
 

� Documento de identificação civil com foto expedido pela Secretaria de Segurança 

Pública ou pela Diretoria

Militar ou pela Polícia Federal; identificação 

classes que por lei tenham validade como documento de identidade, Carteira de 

Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997 ou Carteira Nacional 

de Habilitação com fotografia, na forma da Lei nº 9.503

Passaporte (em todos os casos, o documento não poderá apresentar prazo de validade 

vencido); (original e cópia simples);
 

� Certidão de nascimento ou de casamento 
 

� Título de Eleitor para maiores de 1

simples). O comprovante de votação poderá ser substituído pela Certidão de Quitação 

Eleitoral, que pode ser obtido através do site: 

eleicoes/certidoes/certidao
 

� Cadastro de Pessoa Física 
 

� Certificado de alistamento válido OU Certificado de reservista OU Certificado de 

isenção OU Certificado de dispensa de incorporação, para o candidato do sexo 

masculino nascido entre 1973 e 1999 (original e cópia simples); 
 

�  02 (duas) fotos 3x4 de frente, 
 

� Comprovante de residência (cópia simples) 
 

� Procuração simples com firma reconhecida 

(original e cópia), no caso de matrícula efetuada por terceiro.

 

Conforme consta no Edital nº. 65/2017, item 8

apresentar resultados obtidos em exames de proficiência ou suficiência em língua inglesa, de 

instituições reconhecidas, que serão analisados pelo Colegiado do Curso. Caso o Colegiado não 

considere os resultados obtidos satisfatórios ou o candidato não tenha realizados os exames, o 

mesmo deverá realizar um exame de suficiência de língua inglesa elaborada pelo PPGA.

 

As matrículas serão realizadas nos dias 

Pós-Graduação do Ifes –

às 15h.  
 

 

DOCUMENTOS NECESSÁIOS PARA A REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA

EDITAL 65/2017 

Requerimento fornecido pelo Ifes no ato da matrícula, devidamente preenchido, 

assinado e acompanhado dos documentos listados abaixo; 

Histórico Escolar da Graduação (original e cópia simples); 

Diploma da Graduação OU Declaração de conclusão de toda a Graduação 

rtificado de conclusão de curso (original e cópia simples); 

Documento de identificação civil com foto expedido pela Secretaria de Segurança 

Pública ou pela Diretoria-Geral da Polícia Civil ou pelas Forças Armadas, pela Polícia 

Militar ou pela Polícia Federal; identificação fornecida por ordens ou conselhos de 

classes que por lei tenham validade como documento de identidade, Carteira de 

Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997 ou Carteira Nacional 

de Habilitação com fotografia, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 ou 

Passaporte (em todos os casos, o documento não poderá apresentar prazo de validade 

vencido); (original e cópia simples); 

o de nascimento ou de casamento (original e cópia simples); 

Título de Eleitor para maiores de 18 anos de idade e quitação eleitoral (original e cópia 

simples). O comprovante de votação poderá ser substituído pela Certidão de Quitação 

Eleitoral, que pode ser obtido através do site: http://www.tse.jus.br/eleitor

eleicoes/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral  

Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia simples);  

Certificado de alistamento válido OU Certificado de reservista OU Certificado de 

isenção OU Certificado de dispensa de incorporação, para o candidato do sexo 

masculino nascido entre 1973 e 1999 (original e cópia simples);  

02 (duas) fotos 3x4 de frente, recentes e coloridas; 

de residência (cópia simples)  

Procuração simples com firma reconhecida E Carteira de Identidade do procurador 

(original e cópia), no caso de matrícula efetuada por terceiro. 

Conforme consta no Edital nº. 65/2017, item 8.3, no ato da matrícula, o candidato deverá 

apresentar resultados obtidos em exames de proficiência ou suficiência em língua inglesa, de 

instituições reconhecidas, que serão analisados pelo Colegiado do Curso. Caso o Colegiado não 

btidos satisfatórios ou o candidato não tenha realizados os exames, o 

mesmo deverá realizar um exame de suficiência de língua inglesa elaborada pelo PPGA.

As matrículas serão realizadas nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2018, na Secretaria de 

– campus de Alegre, nos seguintes horários: 8h às 11h e 12h 

DOCUMENTOS NECESSÁIOS PARA A REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA 

no ato da matrícula, devidamente preenchido, 

Declaração de conclusão de toda a Graduação OU 

Documento de identificação civil com foto expedido pela Secretaria de Segurança 

Geral da Polícia Civil ou pelas Forças Armadas, pela Polícia 

fornecida por ordens ou conselhos de 

classes que por lei tenham validade como documento de identidade, Carteira de 

Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997 ou Carteira Nacional 

, de 23 de setembro de 1997 ou 

Passaporte (em todos os casos, o documento não poderá apresentar prazo de validade 

8 anos de idade e quitação eleitoral (original e cópia 

simples). O comprovante de votação poderá ser substituído pela Certidão de Quitação 

http://www.tse.jus.br/eleitor-e-

Certificado de alistamento válido OU Certificado de reservista OU Certificado de 

isenção OU Certificado de dispensa de incorporação, para o candidato do sexo 

Carteira de Identidade do procurador 

.3, no ato da matrícula, o candidato deverá 

apresentar resultados obtidos em exames de proficiência ou suficiência em língua inglesa, de 

instituições reconhecidas, que serão analisados pelo Colegiado do Curso. Caso o Colegiado não 

btidos satisfatórios ou o candidato não tenha realizados os exames, o 

mesmo deverá realizar um exame de suficiência de língua inglesa elaborada pelo PPGA. 

na Secretaria de 

8h às 11h e 12h 


