
Programa de Pós-Graduação em Educação – UNIRIO 
 
Prezadas e prezados Estudantes, 
 
Parabéns pelo sucesso obtido na seleção! 
 
CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA NO CURSO DE DOUTORADO, TURMA 2019 
Data: de 11 e 12 de fevereiro de 2019 
Horário: 11h às 14h30min 
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação, térreo CCH, Urca, Av. Pasteur, 458 
 
OS CANDIDATOS SELECIONADOS DEVERÃO APRESENTAR: 
I. Ficha de Matrícula (Anexo I) preenchida; 
II. Original e cópia da carteira de identidade, ou passaporte (estrangeiro) e CPF; 
III. Original e cópia do diploma ou certificado de conclusão de mestrado; original e cópia do diploma de conclusão da 
graduação; 
IV. Original e cópia do título de eleitor e original e cópia do comprovante de cumprimento das obrigações eleitorais 
(referente à última eleição); 
V. Original e cópia do certificado de reservista (para o sexo masculino); 
VI. Autodeclaração para candidatos negros (pretos e pardos) que optaram, no momento da inscrição, pela reserva 
de vagas (preenchida na ficha de matrícula - Anexo I); 
VII. Cópia do registro administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) OU declaração de pertencimento 
emitida pelo grupo indígena assinada por liderança local para candidatos indígenas que optaram, no momento da 
inscrição, pela reserva de vagas; 
VIII. Uma foto 3X4 recente; 
IX. Declaração de ciência de realização dos exames de língua estrangeira no primeiro semestre do curso e indicação 
das duas línguas escolhidas pelo candidato. (formulário de inscrição) 
X. Apenas para os candidatos selecionados que desejarem ISENÇÃO de um ou dos dois exames de língua estrangeira: 
declaração(ões) de proficiência em língua(s) estrangeira(s) obtida em processos seletivos de pós-graduação stricto 
sensu nos últimos cinco anos, certificado(s) de aprovação em exames internacionais dentro do(s) respectivo(s) 
prazo(s) de validade ou certificado(s) de conclusão de curso(s) de língua(s) estrangeira(s). 
 
Observações: 
1ª – Não apresentar qualquer documento acima relacionado, no ato da pré-matrícula, implicará na desclassificação 
do candidato; 
2ª – O estudante que desejar concorrer à bolsa de estudo deverá cumprir os requisitos do anexo II e assinalar na 
ficha de inscrição; 
3ª – Os estudantes serão inscritos, compulsoriamente, na disciplina obrigatória no 1º semestre: 
* Educação e Sociedade: questões teóricoepistemológicas – 3ªf, das 14h às 18h. 
 
As aulas começaram na semana de 18 de março de 2018. 
 
 
 
Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2019. 
Coordenação do PPGEDU 


