UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL
PRÉ-MATRÍCULA DOS APROVADOS NA SELEÇÃO PARA INGRESSO – 2020-1
Os candidatos aprovados na seleção para ingresso 2020-1 deverão fazer uma prématrícula. O Processo de pré-matrícula consistirá no preenchimento da ficha do
aluno e assinatura do termo de compromisso que o candidato, aprovado para o
número de vagas, receberá por e-mail (duas semanas antes da matrícula), e deverá
preencher e assinar. Se por acaso você não receber o e-mail até o dia 02/02/2020
entre em contato pelo e-mail poscivil.ufpe@yahoo.com.br ou pelo telefone (81)
2126-7923.
A devolução do formulário (até 14/02/2020) deverá ser realizada em um novo e-mail
com o título “pré-matrícula de (coloque seu nome)”. Em anexo ao e-mail seguirá:
 o formulário de pré-matrícula “Ficha do Aluno”. Você deverá alterar o Curso e o
Nível no cabeçalho preencher com os seus dados corretamente, uma vez,
utilizaremos os dados para preenchimento do Sistema SIGAA, além disso, marque
com “x”, no final da ficha, se você deseja ou não a vaga conquistada. Lembre-se: a
folha assinada e o arquivo preenchido em Word com foto, sem assinatura é o que
você envia por e-mail;
 o termo de compromisso assinado pelo aprovado e pelas testemunhas ;
 o comprovante de conclusão dos candidatos que participaram da seleção com
“declaração de provável concluinte”. A pré-matrícula pode ser feita, sobre
condição, mas a ausência do documento implica a perda da vaga conquistada no
processo seletivo portanto, a pré-matrícula será cancelada caso o candidato não
apresente o documento de conclusão do curso de nível anterior até
encerramento do período de matrícula, conforme calendário (10/03/2020).
 Sem a matrícula o candidato aprovado não deve participar das atividades
escolares, em especial os que não apresentaram declaração de conclusão;
 Os candidatos que estão em situação de Remanejamento devem ficar atentos a
nossa página no banner “Processo Seletivo” onde publicaremos a lista no “Quadro
de Remanejados”.
 Vê orientações de matricula no site - Calendário Oficial de Matrícula 2020-1.
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