EDITAL Nº 7/2020 GAB-FOR/DG-FOR/FORTALEZA-IFCE

SELEÇÃO PARA O MESTRADO EM TECNOLOGIA E
GESTÃO AMBIENTAL
Orientações para a matrícula

O Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Gestão Ambiental (PGTGA) informa
o período de matrícula dos candidatos selecionados no processo seletivo destinado
ao preenchimento de vagas no curso de Mestrado Acadêmico em Tecnologia e
Gestão Ambiental do PGTGA para o semestre 2020.2 (EDITAL Nº 7/2020 GABFOR/DG-FOR/FORTALEZA-IFCE).

A documentação para efetivação das matrículas dos candidatos selecionados pelo
EDITAL Nº 7/2020 GAB-FOR/DG-FOR/FORTALEZA-IFCE, conforme o RESULTADO
FINAL DO PROCESSO disponibilizado no site, deve ser enviada para o email dippg.secretaria@ifce.edu.br , no período de 3 a 7 de agosto de 2020.

Para realização da matrícula, os candidatos classificados e que estejam dentro das
vagas ofertadas no processo seletivo, deverão enviar e-mail com os documentos (em
PDF) relacionados a seguir, para a Secretaria dos Programas de Pós-Graduação do
IFCE, Campus Fortaleza: dippg.secretaria@ifce.edu.br

Relação de documentos que devem ser enviados no formato PDF:



foto 3x4 recente e colorida;



documento de identidade com foto nítida e reconhecível (Registro Geral,
Carteira Nacional de Habilitação, etc.);



comprovante de inscrição no CPF emitido pela Receita Federal do
Brasil, no caso de candidato brasileiro;



passaporte, no caso de candidatos estrangeiros;



certidão de quitação eleitoral emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral no
período de inscrição, no caso de candidato brasileiro;



documento que comprove quitação com as obrigações militares, no caso
de candidato brasileiro do sexo masculino;



diploma oficial de curso superior de licenciatura plena, de bacharelado
ou de tecnologia (caso o candidato possua mais de uma graduação,
deve optar por uma delas no momento do envio da documentação) ou
declaração que substitua o diploma caso ainda esteja em confecção,
especificando a situação na declaração;



histórico escolar do curso superior correspondente ao diploma oficial ou
à declaração que o substitua.

A documentação enviada será conferida.

Caso esteja completa e correta, o

selecionado receberá um e-mail (no período de 17 a 26 de agosto) com o formulário
de

matrícula,

a

qual

deve

ser

preenchida

e

enviada

à

Secretaria

(dippg.secretaria@ifce.edu.br) com as informações solicitadas na ficha, bem como as
disciplinas a serem cursadas.

O e-mail a ser enviado ao futuro aluno (após a conferência da documentação)
conterá: o formulário de matrícula, a estruturar curricular do curso e as disciplinas a
serem ofertadas no semestre 2020.2.

A previsão para início das aulas do semestre 2020.2 no PGTGA é 31 de agosto de
2020.

Fortaleza, 3 de agosto de 2020.

