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Orientações aos Programas e Cursos de Pós-graduação quanto à realização de matrículas online 

 

 

A PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA, no uso de suas atribuições e em 

exercício de suas competências, 

– CONSIDERANDO a atual conjuntura de calamidade pública e pandemia decorrente do novo 

coronavírus; 

– CONSIDERANDO a instauração de procedimentos emergenciais para a imperiosa necessidade de 

se evitar a contaminação em larga escala com máxima redução da exposição de pessoas ao novo 

coronavírus, que ocasionou flagrante prejuízo à saúde pública; 

 

Esclarece e orienta, de forma temporária e excepcional: 

 

– Está em curso, a partir de um trabalho conjunto entre a Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa 

(PROPP), a Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (CDARA) e o Centro de Gestão do 

Conhecimento Organizacional (CGCO), a automatização dos processos de matrícula dos pós-

graduandos, cujos procedimentos serão incorporados ao SIGA e implementados tão logo quanto 

possível. 

– Enquanto os novos procedimentos não são implementados, os documentos pessoais de cada discente 

da Pós-graduação, para fins de matrícula, deverão ser submetidos à CDARA, via e-mail, conforme 

diretrizes abaixo detalhadas: 

– o Programa ou o Curso de Pós-graduação deverá enviar à CDARA, via Ofício, uma 

listagem dos alunos a serem matriculados em cada nível de ensino, discriminando nome 

completo e e-mail de cada discente; 

– a documentação de cada estudante, conforme listagem anexa a esta Orientação, deverá ser 

reunida em um único arquivo, ou em formato PDF ou por meio de um compactador de 

arquivos (Winzip/WinRAR), para encaminhamento à CDARA. O arquivo gerado deverá ser 

necessariamente nomeado com o nome do(a) respectivo(a) discente; 

– para submissão das matrículas, a secretaria deverá enviar um e-mail à CDARA, 

exclusivamente ao endereço gmcapos.cdara@ufjf.edu.br, com o assunto “Matrícula de Pós-

graduação – Nome do Programa ou do Curso”, sendo necessário o envio conforme 

estabelecido no item anterior. 

Juiz de Fora, 11 de setembro de 2020. 

 

Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa 

Universidade Federal de Juiz de Fora
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Documentação necessária – Matrículas de Pós-graduação 

 

– Deverão ser enviadas cópias legíveis de todos os documentos, em tamanho padrão, sem necessidade 

de autenticação em cartório. 

 

– Os documentos serão utilizados para fins de cadastro no SIGA e posterior emissão do diploma. 

 

– De ordem da CDARA, ressalta-se que o diploma de Mestrado somente será emitido com a 

apresentação do diploma de Graduação; portanto, se apresentada declaração de conclusão de curso, 

esta deverá ser posteriormente substituída. De forma análoga, para os cursos de Doutorado em que o 

título de Mestrado seja necessário para ingresso, o diploma do Doutorado somente será emitido com a 

substituição da ata de defesa do Mestrado pelo respectivo diploma. Ainda, o certificado de Pós-

Doutorado somente será emitido com o diploma de Doutorado. 

 

LATO SENSU 

 

– Certidão de Nascimento ou Casamento 

– Identidade 

– CPF 

– Diploma de Graduação, frente e verso, ou declaração com data de conclusão do curso de Graduação 

e data da Colação de Grau – caso apresente Declaração de Instituição particular, deverá acrescentar o 

protocolo de requerimento do diploma. 

 

MESTRADO 

 

– Certidão de Nascimento ou Casamento 

– Identidade 

– CPF 

– Título Eleitoral e Certidão de quitação Eleitoral 

– Certificado de dispensa ou reservista militar (se do sexo masculino) 
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– Diploma de Graduação, frente e verso, ou declaração com data de conclusão do curso de Graduação 

e data da Colação de Grau – caso apresente Declaração de Instituição particular, deverá acrescentar o 

protocolo de requerimento do diploma. 

 

DOUTORADO 

 

– Certidão de Nascimento ou Casamento 

– Identidade 

– CPF 

– Título Eleitoral e Certidão de quitação Eleitoral 

– Certificado de dispensa ou reservista militar (se do sexo masculino) 

– Diploma de Mestrado, frente e verso, ou ata de defesa da dissertação – para os casos em que os 

discentes sejam admitidos como mestres. 

 

PÓS-DOUTORADO 

 

– O processo de matrícula deverá seguir a Resolução nº. 48/2015 – CSPP e conter os seguintes 

documentos: 

– Certidão de Nascimento ou Casamento 

– Identidade 

– CPF 

– Título Eleitoral e Certidão de quitação Eleitoral 

– Certificado de dispensa ou reservista militar (se do sexo masculino) 

– Diploma de Doutorado, frente e verso, ou ata de defesa da tese. 

 

DISCENTES ESTRANGEIROS  

 

– A documentação de discentes estrangeiros deverá ser encaminhada em observação às diretrizes da 

Portaria/SEI nº. 1046, de 16 de setembro de 2020. 


