
EDITAL 21/2018

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

LISTAGEM DE DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA

a) Requerimento preenchido e assinado (arquivo editável);
b) Diploma e histórico de conclusão de Graduação;
c) Título de eleitor e Certidão de quitação eleitoral;
d) 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 Pas-
saporte. Em todos os casos, o documento não poderá apresentar prazo de validade vencido (original e cópia
simples ou cópia autenticada);
e) Certidão de Nascimento ou Casamento;
f) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia simples);
g) Certificado de alistamento válido OU Certificado de reservista OU Certificado de isenção OU
Certificado de dispensa de incorporação, para o candidato do sexo masculino;
h) Duas (2) Fotos 3x4, de frente, recentes e coloridas, com o nome do candidato e o curso no verso,
escrito em letra de forma e à tinta;
i) Comprovante de Residência;
j) Procuração simples com firma reconhecida, no caso de ser a matrícula efetuada por terceiro;
l) Carteira de Identidade do Procurador, no caso de ser a matrícula efetuada por terceiro (original e
cópia simples ou cópia autenticada),

Obs 1.: Caso o diploma ainda não esteja pronto o candidato poderá apresentar a Certidão de Colação de Grau,
devendo apresentar o documento definitivo até a rematrícula para o segundo período.

Obs 2.: Horário de atendimento de 08h00min às 17h00min.

Comissão de Seleção e Avaliação 
Pós-graduação lato sensu em Educação Ambiental e Sustentabilidade

Portaria Nº 069-GDG, de 28 de fevereiro de 2018. 


