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Mestrado em Modelagem de Sistemas Complexos 

Processo Seletivo 2017 – 2º semestre 

Informação sobre a matrícula 
 

Prezado(a) candidato(a), 
 
Para efetivação da matrícula, os alunos aprovados devem comparecer entre os dias 
27/07/2017 a 28/07/2017, das 10h00 às 13h00, no Laboratório de Informática I (prédio Ciclo 
Básico, 1º andar) da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) portando os 
documentos originais listados abaixo. Destacamos que o não comparecimento neste período 
(com a devida documentação) impossibilita a matrícula como aluno regular durante o 2º 
semestre de 2017.  
 
Lista de documentos necessários: 
 
a) Formulário de matrícula preenchido e assinado pelo aluno e orientador (as disciplinas 
disponíveis serão publicadas em junho); 
b) Diploma de graduação ou certificado com a data de conclusão de curso de graduação e 
data de colação de grau;  
c) Histórico Escolar do Curso Superior; 
d) Certidão de nascimento ou certidão de casamento;  
e) Cédula de Identidade – RG ou RNE (não será aceita RNH);  
f) CIC/CPF;  
g) Certificado Militar, no caso de homens;  
h) Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral, retirado do site do 
TSE(www.tse.gov.br);  
i) Os candidatos estrangeiros não residentes no Brasil estão dispensados de apresentar os 
documentos indicados nos itens “d” a “h”, devendo em seu lugar apresentar a página do 
passaporte onde constam foto, dados pessoais e o número do documento;  
j) Comprovante de proficiência em língua inglesa conforme definido no item III do edital de 
seleção;  
k) Comprovante de proficiência em língua portuguesa conforme definido no item III do edital 
de seleção. 
 
Caso não consiga se apresentar para a matrícula nos dias informados, você poderá fazer sua 
matrícula até o dia 01/08. Entretanto é preciso que você me informe que não conseguirá 
comparecer no dia 28 e 29 de julho. 
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