
 

 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

Campus- Cachoeiro de Itapemirim  

CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO LATO SENSU EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS COM 
ÊNFASE EM FÍSICA OU QUÍMICA 

 

Convocação para a matrícula 

Convoco os alunos aprovados na 1º chamada do processo seletivo para ingresso no curso 

de Pós- Graduação lato Sensu em Ensino de Ciências Naturais com ênfase em Física ou Química 

(edital 72/2021) O resultado final do processo seletivo foi publicado em 22/11/2021 no site 

https://www.ifes.edu.br/processosseletivos/alunos/item/2580-edital-72-2021-pos-graduacao-em-

ensino-de-ciencias-naturais-com-enfase-em-fisica-ou-quimica.  

 

 

Orientações para a matrícula: 
 

ENVIAR A DOCUMENTAÇÃO no período de 25/11/2021 a 29/11/2021. 

 

LOCAL: EXCLUSIVAMENTE via correio eletrônico, utilizando o endereço de e-mail 

pgecn.cai@ifes.edu.br assunto: matriculapgenc21, e anexar em um só arquivo no formato 

PDF, os documentos, solicitados no item 1, digitalizados, sem rasuras ou adulterações, com 

imagem nítida e sem cortes. 

 
1. Documentação exigida: 

 

Obs: Os documentos para matrícula devem ser digitalizados a partir do original. Não precisa 

autenticá-los. 

 

a) Requerimento de matrícula, devidamente preenchido e assinado (Anexo I). O requerimento de 

matrícula deve vir na primeira página do arquivo em pdf; 

 

b) Documento de Identificação (frente e verso). Serão considerados, para efeito de inscrição, os 

seguintes documentos de identificação: Carteira de Identidade; Carteira de Trabalho (frente e 

verso da folha de identificação); Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo); carteiras 

expedidas pela Diretoria-geral da Polícia Civil, pelas Forças Armadas ou pela Polícia Militar; 

bem como as carteiras expedidas por ordens ou conselhos que, por lei federal, são consideradas 

documentos de identidade e que contenham foto e impressão digital; Carteira de Identidade para 

estrangeiros permanentes, conforme o caso; (Exceto para servidores do Ifes). 

https://www.ifes.edu.br/processosseletivos/alunos/item/2580-edital-72-2021-pos-graduacao-em-ensino-de-ciencias-naturais-com-enfase-em-fisica-ou-quimica
https://www.ifes.edu.br/processosseletivos/alunos/item/2580-edital-72-2021-pos-graduacao-em-ensino-de-ciencias-naturais-com-enfase-em-fisica-ou-quimica


c) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou comprovante de situação cadastral, obtido no site da 

receita federal através do 

link: https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp 

 d) Título de Eleitor para maiores de 18 anos de idade (frente e verso); 

 e) Comprovante da última votação (1º e 2º turno, quando for o caso) ou certidão de quitação 

com as obrigações eleitorais (pode ser emitida no site: 

https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral)  

 f) Certidão de Nascimento ou Casamento ou Certidão de Averbação; 

 g) Diploma de Graduação (frente e verso, completo, legível e sem rasuras) ou Declaração de 

Conclusão da Graduação acompanhada do histórico final, emitidos por Instituição reconhecida 

pelo MEC; (Para todos os candidatos); 

h) Certificado de Alistamento Militar, no caso de candidatos do sexo masculino, maiores de 17 

(dezessete) anos e que estão nos primeiros seis meses do ano em que completam 18 (dezoito) 

anos de idade OU Certificado de Reservista, Dispensa ou Isenção, no caso de candidatos do sexo 

masculino, maiores de 18 (dezoito) anos, OU, no caso de candidato militar, documento que 

comprove ser militar da ativa; (Exceto para servidores do Ifes); 

obs: O documento constante na alínea “g”, bem como outros diplomas, deverá estar revalidado 

quando oriundo de países estrangeiros e devidamente acompanhado da respectiva tradução 

juramentada. 

  

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
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ANEXO I 

Requerimento de matrícula 

 

Eu,___________________________________________________________________________

____________, RG ________________________, CPF ____________________________, 

solicito a  matrícula no curso de Pós-graduação lato sensu em Ensino de Ciências Naturais com 

ênfase em Física ou Química 

Área (assinale apenas uma opção): 

 (  ) física    (  ) química 

 

 

_________________________, ____ de _______________________ de ________. 

 

 

 

            __________________________________________ 

  Assinatura do declarante 

 


