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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA - PPGE 2020.2 
 

Comunicamos que a matrícula acadêmica dos discentes regulares para o semestre 2020.2 será 

realizada conforme o calendário do PPGE, disponível no site do programa. 

 

Orientações:  

 

•  A matrícula é obrigatória para TODOS os discentes regulares do programa; 

•  Discentes que realizaram trancamento em 2020.1, devem fazer a matrícula para o novo 

semestre, retornando às atividades; 

•  Discentes em licença saúde, devidamente protocolada na secretaria do PPGE com documento 

comprobatório emitido pela Junta Médica da Ufal também devem fazer a matrícula, indicando 

a disciplina Estudo individual orientado (Discentes do mestrado) ou a disciplina Atividade de 

orientação e produção de tese (Discentes do doutorado); 

•  Discentes que irão defender dissertação ou tese no semestre de 2020.2 também devem 

realizar matrícula. Escolher “Defesa”, no SIGAA; 

•  Discentes regulares de turmas de 2016 e 2017 deverão fazer a matrícula enviando pelo 

Formulário Online de Requerimentos Diversos (site do PPGE),  o requerimento de matrícula; 

•  Discentes regulares da turma de 2018, 2019 e 2020 farão a matrícula diretamente pelo SIGAA 

no período indicado no calendário do PPGE; 

• Discentes do mestrado ingressantes em 2020 deverão realizar matrícula na disciplina 

EDUCAÇÃO BRASILEIRA (obrigatória para o mestrado); 

•  Todos os discentes de mestrado da turma de 2019 deverão se matricular em QUALIFICAÇÃO; 

•  Discentes do mestrado que já cumpriram os créditos referentes a disciplinas deverão se 

matricular na disciplina Estudo individual orientado (1, ou 2, ou 3), caso se matriculem em 

QUALIFICAÇÃO OU DEFESA. 

•  Discentes do doutorado que já cumpriram os créditos referentes a disciplinas deverão se 

matricular na disciplina Atividade de orientação e produção de tese (1, ou 2, 3 ou 4). 
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Observações gerais sobre o semestre 2020.2, conforme calendário já homologado pelo 

Conselho do PPGE: 

•  O início do semestre letivo será no dia 8 de setembro, com aulas remotas, utilizando as 

Tecnologias da Informação e Comunicação, sob orientação dos docentes de cada disciplina; 

•  O reajuste de matrícula será realizado no período de 8 a 18 de setembro; e 

• O trancamento do semestre poderá ser requerido até 9 de outubro de 2020, por meio do 

Formulário Online de Requerimentos Diversos. 

 

 

Orientamos que visitem o site do PPGE regularmente, para acompanharem as informações, 

notícias e documentos. 

 
 
 
 
 
 

Coordenação do PPGE 
Maceió, 11 de fevereiro de 2020.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

 
REQUERIMENTO DE MATRÍCULA 

(somente para turmas anteriores a 2018) 
 

Eu, __________________________________________________________________, CPf nº 
_______________, discente do curso de _______________________ do Programa de Pós-
graduação em Educação, nº de matrícula _______________________________, venho 
requerer minha matrícula para o semestre 2020.2. 
 

Demais informações 

Orientador: 
 

Ano de entrada no PPGE: 

Endereço: 

 

Identidade (RG): 

CPF: Nasc.:        /     / 

Celular:  

e-mail: 

Qualificação realizada: (   )SIM   em:     /       /20___                   (   ) NÃO 

 
 
Declaro que li e estou de acordo com o regimento e normas vigentes do PPGE.  
 
Maceió, ____ de _____ de 2020. 
 
 
 

Assinatura do discente 
 

 
 
 
 
 

 


