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Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos
Calendário de Matrícula 2019.1
QUANDO

O QUE

QUEM

21/01 a 08/02

PRÉ-MATRÍCULA DOS DISCENTES DO PPGDH

DISCENTES PPGDH

SELEÇÃO 2019

TURMA 2019

9h às 12h

Discentes ingressantes devem comparecer à secretaria do

14h às 18h

PPGDH para preenchimento de formulário, portando
documento de identidade com foto (para identificação) e
certidão de quitação eleitoral emitida após as eleições*.
.

18 a 28/02

REQUERIMENTO PARA DISCIPLINA ISOLADA –

ALUNO/A ESPECIAL

ALUNO/A ESPECIAL**
(até às 18h de 28/02)

Preenchimento de requerimento através de formulário online,
disponível na página do PPGDH.

18/02 a 28/02

REQUERIMENTO PARA DISCPLINA ELETIVA DE

DISCENTES OUTRA

DISCENTES DE OUTRO PPG***

PÓS DA UFPE

Entrega de Requerimento padrão, disponível em
www.ufpe.br/ppgdh/documentos.
25/02 a 28/02

MATRÍCULA 2018.1

DISCENTES PPGDH

Exclusivamente pelo Sig@ - www.siga.ufpe.br
(apenas matrícula em disciplinas para discentes do PPGDH)
08/03

RESULTADO DOS REQUERIMENTOS PARA

SECRETARIA PPGDH

DISCIPLINA ISOLADA / ALUNO/A ESPECIAL

(ALUNO/A ESPECIAL)

(a partir das 17h)

Publicação no site do PPGDH das pessoas com requerimento
para cursar disciplina isolada aceitos.

11/03/2017
11/03 a 22/03

INÍCIO DAS AULAS DO PPGDH

TODAS/OS

MATRÍCULA DISCIPLINA ISOLADA

ALUNO/A ESPECIAL

Matrícula na secretaria do PPGDH, para as/os alunas/os
9h às 12h

especiais (disciplina isolada)***

14h às 18h

ATENÇÃO! As matrículas em disciplina isolada ocorrem
concomitantes ao início das aulas.

Av. Arquitetura s/n Cidade Universitária
Recife-PE CEP. 50740-550

www.ufpe.br/ppgdh
ppgdh@ufpe.br
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14 e 15/03

VERIFICAÇÃO/MODIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE

DISCENTES PPGDH

MATRÍCULA
Cancelamento de matrícula em componentes curriculares,
matrícula em novos componentes curriculares, troca de turma.

MATRÍCULA VÍNCULO

DISCENTES PPGDH

Estudantes que não irão cursar nenhuma das disciplinas
ofertadas no período.
A Confirmar

AULA INAUGURAL

TODAS/OS

A aula inaugural é um evento de abertura do semestre, que pode
ser realizado depois o primeiro dia de aulas das disciplinas.

18/03 a 28/03

AJUSTES GERAIS DE OFERTA/MATRÍCULA NO SIG@

SECRETARIA / COORD.

Procedimentos de matrícula – tais como matrícula em

PPGDH

disciplina e matrícula vínculo – ficam disponíveis no Siga
apenas para secretaria/coordenação do PPGDH, que podem ser
solicitados aos mesmos pelos discentes do PPGDH e de outras
Pós-graduações da UFPE.
*Candidatas/os classificadas/os na Seleção ao Mestrado para 2019 concluintes de cursos de graduação deverão apresentar
original e cópia de diploma ou de certificado de conclusão de curso de graduação, nos termos do item 1.2 do Edital da referida
seleção.
**Recomendamos a leitura das instruções disponíveis na página do programa antes do preenchimento do formulário –
www.ufpe.br/ppgdh, no banner “Disciplina Isolada / Alunx Especial”. O link para o formulário estará disponível apenas no
período previsto para a solicitação. As solicitações devem ser feitas no período indicado, ap enas pela internet, e os
solicitantes devem aguardar a resposta a ser publicada no site. Em caso de deferimento do requerimento, os alunos devem
dirigir-se à secretaria para realizar a matrícula, conforme instruções.
Para cada disciplina como aluno especial será cobrado o valor de R$30,00 a ser pago para realização da matrícula, através de
Guia de Recolhimento da União (GRU), conforme instruções que serão informadas junto com o resultado.
***A Solicitação de vaga para alunos de outra PPG da UFPE deve ser feita através de preenchimento de requerimento padrão
disponível no site do PPGDH na seção DOCUMENTOS ou fornecido pela secretaria do PPGDH, com o "de acordo" da
secretaria/coordenação do PPG de origem. O PPGDH informa que as vagas a serem disponibilizadas para aluno de outro PPG
estão condicionadas ao não preenchimento das vagas de cada disciplina pelos alunos do PPGDH.
Para acessar o calendário de matrícula do Siga/Propesq completo, acessar https://www.ufpe.br/propesq/matricula

Av. Arquitetura s/n Cidade Universitária
Recife-PE CEP. 50740-550

www.ufpe.br/ppgdh
ppgdh@ufpe.br

