PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
EDUCAÇÃO DA UFPE
Mestrado e Doutorado
INSTRUÇÕES DE MATRÍCULA PARA ALUNOS
REGULARES DE OUTROS PROGRAMAS DE PÓSGRADUAÇÃO STRICTO-SENSU (MESTRADO OU DOUTORADO)
1° semestre de 2019
ATENÇÃO:
Não há vagas disponíveis para disciplinas obrigatórias do Mestrado ou Doutorado.

Aluno de outro Mestrado ou Doutorado NÃO concorre à vaga para
disciplina isolada. No período de 24 a 28 de fevereiro de 2019, deve
requerer uma vaga através do preenchimento do Formulário Eletrônico
de Requerimento de Vaga (disponível aqui, em www.ufpe.br/ppgedu banner
matrícula
ou
digitando
o
endereço
https://goo.gl/forms/XaixeLJct7BSCIjo1 e entregar na Secretaria do PPGE
um ofício do programa de origem solicitando a vaga para a disciplina que
indicou no formulário eletrônico.
Atenção:
- o aluno que realizar a inscrição através do formulário eletrônico,
mas não entregar o ofício impresso, dentro do prazo acima
especificado, terá a solicitação cancelada;
- O aluno poderá solicitar vaga para mais de uma disciplina, mas,
neste caso, deverá preencher um formulário eletrônico para cada
uma e entregar ofício impresso que contemple o nome das
disciplinas requeridas.
O resultado das solicitações será divulgado na página do PPGE
(www.ufpe.br/ppgedu, no banner matrícula) até o dia 13 de março.
Alunos NÃO vinculados à UFPE, que tiverem a solicitação deferida, terão
seus nomes registrados automaticamente nas cadernetas. Se necessitarem
de comprovante de matrícula devem solicitar na secretaria do PPGE, a
partir do início das aulas.
Alunos vinculados à UFPE, que tiverem a solicitação deferida, deverão
efetuar a matrícula, através do SIGA, no período de modificação de
matrícula - 14 e 15 de março de 2019, na(s) disciplina(s) requisitada(s).
A disciplina será confirmada no siga após a finalização da matrícula pela
Propesq (29/03/2019).
Atenção: para pode incluir disciplina no período de modificação o aluno
da UFPE deve se matricular em alguma disciplina, no período de 24 a 28
de fevereiro (mesmo que a cancele posteriormente), caso contrário, será
necessário entrar em contato com a secretaria do seu curso, para que
realizem a matrícula no período de 18 a 28 de março.
Centro de Educação - Av. da Arquitetura, s/n, Cidade Universitária, Recife-PE/BR CEP: 50.740-550.
Fone/Fax: (81) 2126-8327 / 2126-8334. www.ufpe.br/ppgedu

