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OORRIIEENNTTAAÇÇÕÕEESS  PPAARRAA  MMAATTRRÍÍCCUULLAA  PPOORR  DDIISSCCIIPPLLIINNAA  

PPeerrííooddoo::  22001188//11ºº  

  
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica divulga as Orientações para 

os candidatos que desejam participar de matrículas por disciplinas para o primeiro 

semestre de 2018.  

I – INSCRIÇÕES 

Solicitação de Inscrição: 05 e 06/03/2018 

Horário: 09h às 12h e 13h às 16h  

1. Dos requisitos para a Inscrição  

O (a) candidato (a), no momento da inscrição, deve apresentar à Secretaria do PPGEE, os 

seguintes documentos: 

a) Formulário de Matrícula por Disciplina devidamente preenchido;  

b) Documentos de identificação (fotocópias de RG e CPF);  

c) Fotocópia do Diploma e Histórico escolar (Graduação ou Mestrado). Em caso de 

curso no exterior o diploma deve estar devidamente revalidado no Brasil;  

d) Curriculum Lattes. (Não são necessárias as cópias de comprovação do 

curriculum). 

Obs1.: Os candidatos podem realizar até 4 (quatro) disciplinas nessa Modalidade. As 

disciplinas realizadas em períodos anteriores em até 2 anos devem ser informadas no 

formulário de matricula por Disciplina, no campo “Disciplinas já cursadas anteriormente”. 

 

2. Informações 

2.1 -  A validade da disciplina será de 2 (dois) anos e esta poderá ser creditada no Programa 

quando do ingresso para aluno regular, se aprovado no Processo Seletivo. 

2.2 - Para efeito de créditos terão validade as disciplinas com conceito maior ou igual a 

BOM. 
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3. Local das inscrições:  

Pessoalmente ou por Procuração na Secretaria do PPGEE, Prédio do Instituto de 

Tecnologia - ITEC, 1º andar, sala 237, Campus Profissional da UFPA, Av. Augusto Corrêa, 01, 

Guamá, CEP: 66.075-110, Belém – PA, Fone/Fax: (91) 3201-7634, E-mail: ppgee@ufpa.br. 

II – RESULTADO 

A divulgação do resultado será publicada até dia 13/03/2018 no site 

www.ppgee.propesp.ufpa.br  

III – MATRÍCULA  

1. Período: 14 e 15/03/2018 

2. Requisitos: 

 

a) Após a aprovação na (s) disciplina (s) solicitada (s) o discente deve realizar o 

pagamento da Taxa única de R$ 110,00 (cento e dez reais) por disciplina 

solicitada. O pagamento deve ser realizado através de Depósito ou 

Transferência Bancária na conta do Banco 001 – Banco do Brasil, Agência: 1674-

8 e Conta Corrente nº: 99.472-3.  Entregar na Secretaria do PPGEE o 

comprovante original de depósito. 

Obs:  Os documentos necessários para a inscrição neste Processo Seletivo (formulário de 

matricula e quadro de disciplinas estão disponíveis no site do Programa 

(www.ppgee.propesp.ufpa.br). 

1. Disciplinas Ofertadas. 

2. Formulário de Matrícula por Disciplina. 
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