
   

DOUTORADO TURMA 2020 
 

INSTRUÇÕES  
 

PRÉ- MATRÍCULA 
 
Período: 10 a 13 de fevereiro de 2020. 

 

1) Preencher o formulário on-line de Cadastro de Aluno. O link está disponível no site do 
PPGCI www.ppgci.uff.br 
 
 

MATRÍCULA E INSCRIÇÃO EM DISCIPLINA 
 

Período: 3 a 5 de março de 2020. 

Horário: 10h às 12h30 e 14h30 às 18h30 

Enviar para o e-mail da secretaria: 
 
Enviar para o e-mail ppgci.ega@id.uff.br os seguintes documentos, digitalizados 
individualmente e em formato PDF: 

 RG (não enviar a CNH); 

 CPF; 

 Diploma de Graduação (frente e verso); 

 Diploma do Mestrado (frente e verso) ou; 

 Declaração de Conclusão do Mestrado, protocolo de requisição do diploma e o 

Termo de Compromisso; 
 

Entregar na secretaria: 
 

 Ficha Cadastral de Matrícula, preenchida e assinada; 
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 Declaração de Conclusão do Mestrado e Termo de Compromisso, preenchido e 
assinado (caso não apresente o Diploma de Mestrado) e o protocolo de requisição do 
diploma; 

 3 fotos 3x4; 

 Formulário de Inscrição em disciplinas, preenchido e assinado pelo orientador.  

O aluno deverá entrar em contato com o orientador e decidir quais disciplinas pretende 

cursar. O Formulário de Inscrição em Disciplinas deve ser assinado pelo orientador. Na 

falta da assinatura, será aceito e-mail de concordância do orientador.  

 
Apresentar os originais dos seguintes documentos: 

RG 
CPF 
Diploma de Graduação (frente e verso) 
Diploma do Mestrado (frente e verso) 

 
 

SOLICITAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS 
 

Período: 3 a 5 de março de 2020. 

 
Enviar os seguintes documentos para o e-mail ppgci.ega@id.uff.br 

 Carta de solicitação à Coordenação de próprio punho, dizendo as disciplinas 

pretendidas (não existe formulário); 

 Histórico do Mestrado; 

 Ementa das disciplinas cursadas para as quais solicita aproveitamento. 

 
Atenção: 
Excepcionalmente, o aluno que reside fora do estado do Rio de Janeiro poderá enviar os 

documentos para a matrícula por Sedex, postando-os até o dia 18/02 e deverá apresentar os 

originais na primeira semana de aula. 

 

Os formulários estão disponíveis no site do PPGCI/UFF, na área do aluno: 

http://ppgci.uff.br/formularios/ 
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