
Procedimentos para Matrícula no Mestrado do PPGNPMat - UFSC-Blumenau 

 Aprovados em Processo Seletivo para ingresso em 2020.2 

Para os candidatos aprovados que já possuem diploma de graduação 

Para efetuar a sua matrícula (como aluno regular), o candidato deverá: 

i. Enviar o “Requerimento de matrícula para estudante ingressante” e “Formulário de indicação 

de interesse de bolsa de estudos” (disponíveis no site do PPGNPMat), devidamente preenchidos 

e assinados, para o e-mail do programa (ppgnpmat@contato.ufsc.br), indicando no campo 

assunto “Matrícula de estudante ingressante”, no período de 23 a 25/11/2020 (até as 23h59 

– horário de Brasília). 

ii. Enviar a documentação completa (cópias autenticadas em cartório), em envelope lacrado, 

para a “Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Nanociência, Processos e Materiais 

Avançados” (endereço completo no Edital ou site). A documentação poderá ser enviada por 

Correios ou transportadoras, ou ainda entregue diretamente na portaria da UFSC Campus 

Blumenau. Os documentos devem ser recebidos pela Secretaria do PPGNPMat até a data 

de término das matrículas (25/11/2020). Recomendamos que no email do item "i", vocês 

informem o código de rastreamento (no caso de envio pelos Correios). Se possível, enviem via 

Sedex. 

iii. A documentação completa deve ser composta de cópias autenticadas dos seguintes 

documentos: Histórico Escolar de Graduação; Diploma de Graduação; RG e CPF; Certidão de 

Nascimento ou Casamento (quando certidão de casamento, se divorciado(a), deve conter a 

averbação do divórcio). Não serão aceitas declarações com previsão de conclusão ou de colação 

para matrícula como estudante regular. 

Para os candidatos aprovados que ainda não possuem diploma de graduação 

Para efetuar a sua matrícula, o candidato deverá: 

i. Enviar o “Requerimento de matrícula em disciplina isolada” (disponível no site do PPGNPMat), 

devidamente preenchido e assinado, para o e-mail do programa (ppgnpmat@contato.ufsc.br), 

indicando no campo assunto “Matrícula de estudante ingressante (sem diploma)”, no período 
de 23 a 25/11/2020 (até as 23h59 – horário de Brasília). 

ii. Enviar a documentação - exceto diploma e histórico (cópias autenticadas em cartório), 

em envelope lacrado, para a “Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Nanociência, 

Processos e Materiais Avançados” (endereço completo no Edital ou site). A documentação poderá 

ser enviada por Correios ou transportadoras, ou ainda entregue diretamente na portaria da UFSC 

Campus Blumenau. Os documentos devem ser recebidos pela Secretaria do PPGNPMat 

até a data de término das matrículas (25/11/2020). Recomendamos que no email do item 

"i", vocês informem o código de rastreamento (no caso de envio pelos Correios). Se possível, 

enviem via Sedex. A documentação deve ser composta de cópias autenticadas dos seguintes 

documentos: RG e CPF; Certidão de Nascimento ou Casamento (quando certidão de casamento, 

se divorciado(a), deve conter a averbação do divórcio). 

iii. Enviar a complementação da documentação - A cópia autenticada do diploma e do 

histórico escolar deverá ser recebida pela Secretaria do PPGNPMat impreterivelmente até a data 

de 05 de março de 2021. Portanto, assim que vocês receberem o diploma e o histórico escolar, 

já façam a cópia autenticada e nos enviem. Só a partir do recebimento do diploma e o histórico 

escolar pela Secretaria vocês passarão a ser "alunos regulares" do Programa. A partir deste 
momento, vocês preencherão os formulários de alunos regulares que estiverem pendentes. 


