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INSTRUÇÕES PARA PRIMEIRA MATRÍCULA - ALUNOS 

REGULARES NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU  PROFEPT 

 

1- As matrículas serão realizadas de forma online (por email) pela Secretaria do Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu do ProfEPT do Instituto Federal Goiano - Campus Ceres.  

2- Os estudantes deverão mandar os documentos listados abaixo, em PDF, para o seguinte e-mail: 

profept@ifgoiano.edu.br 

3- Os documentos necessários para a matrícula são: 

a. Uma foto 3 x 4 atual; 

b. Cópia do RG (NÃO SÃO aceitas cópias de CNH e identidades profissionais); 

c. Cópia do CPF; 

d. Título eleitoral e comprovante de quitação eleitoral;  

e. Cópia do Diploma de Curso Superior devidamente reconhecido pelo Ministério da 

Educação ou atestado de conclusão de curso. ou do certificado (certidão) de colação de 

grau; 

f. Cópia do histórico escolar da graduação; 

g. Cópia da certidão de nascimento ou da certidão de casamento; 

h. Comprovante de residência atual; 

i. Ficha de matrícula semestral ; 

j. Cópia do resultado final do Processo Seletivo do PPGSS; 

k. Aprovados na modalidade SERVIDORES deverão apresentar declaração do Recursos 

Humanos de sua instituição datada do mês da matrícula; 

l. Certidões de Nascimento ou Casamento, em caso de mudança de nome (cópia legível) 

m. Certificado de Reservista ou atestado de Alistamento Militar (para o sexo masculino) 

(original e uma cópia legível); 

n. Requerimento de nome social para aqueles cuja identificação civil não reflita sua 

identidade de gênero e, por conseguinte, desejem ser reconhecidos pelo nome social, em 

consonância com o prescrito na Resolução n.º 12, de 16 de janeiro de 2015; 

o. Possuir currículo cadastrado na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/) atualizado no ano 

de 2021. Anexar o currículo completo em pdf e no formulário de matrícula incluir o 

endereço web para acesso (Ex.:   http://lattes.cnpq.br/3709020347400351); 

 

http://lattes.cnpq.br/
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Obs: Os discentes deverão apresentar as cópias dos documentos assim como os originais para 

autenticação na Secretaria do ProfEPT, assim que forem solicitados, a depender do retorno 

presencial das atividades. 

 

 

 

Verônica Maria dos Santos  

Secretária do Programa Mestrado Profissional em  
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