A matrícula ocorrerá com o envio da seguinte documentação digitalizada para o email apoiosecepg.faed@udesc.br:
Colocar no campo “Assunto”: Matrícula aluno/a regular no Mestrado/ Doutorado PPGH 2022/02.
1. Carteira de identidade (RG) ou documento oficial de identificação;
2. CPF (caso o nº não esteja indicado no item “1”);
3. Diploma de Graduação (frente e verso), para os alunos do mestrado;
4. Histórico Escolar de Graduação, para os alunos do mestrado;
5. Diploma de Mestrado (frente e verso), para os alunos do doutorado;
6. Histórico Escolar de Mestrado, para os alunos do doutorado;
7. Comprovante atualizado de quitação eleitoral;
8. Atestado de reservista para os homens;
9. Comprovante de vacinação em rubéola (tríplice viral) para as mulheres com até 40
anos de idade.
Observação:
Conforme o regimento geral da pós-graduação da UDESC " Art. 24. Os candidatos aprovados
no processo seletivo deverão apresentar, no ato da matrícula, cópia do diploma
devidamente registrado e histórico escolar completo. § 1º Na ausência do diploma, o
candidato poderá apresentar declarações de conclusão do curso de graduação e/ou
de Mestrado com a data de colação de grau ou defesa de dissertação. A declaração de
conclusão deverá ser substituída pelo diploma devidamente registrado no prazo máximo
de até 12 meses da data do início do semestre letivo do curso, sob pena de, não o fazendo,
ser desligado do curso."

Informar no corpo do email as disciplinas que desejam cursar no semestre 2022/2.
Consultar as disciplinas e horários em:
https://www.udesc.br/faed/ppgh/secretaria/horarios

Período de matrículas:
Regulares (ingressantes e veteranos):
25/07/2022 a 05/08/2022 - exceções para ingressantes no mestrado, que em razão da
burocracia com o diploma/certificado, podem solicitar matrículas até 19/08/2022.

SOBRE BOLSAS - IMPORTANTE: Todos/as os/as aprovados/as nesta seleção poderão concorrer
às bolsas CAPES e PROMOP mesmo antes de a matrícula no curso ser efetivada. A confirmação
da matrícula será indispensável apenas para efetivar o cadastro na bolsa após a aprovação na
seleção de bolsas (dia 29 de julho). Por este motivo, recomendamos aos interessados/as em
concorrer às bolsas, que enviem os documentos para a matrícula no curso logo nos primeiros
dias do prazo de matrícula (de 25/07/2022 a 05/08/2022). Enviar os documentos para a
matrícula preferencialmente até o dia 26/07.

APÓS A EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA
Após a efetivação da matrícula, as orientações para acessar os sistemas da UDESC
como o Siga, o Moodle, o idUdesc, entre outros, estão disponíveis em:
https://www.udesc.br/faed/secretariapos/acessos

Início das aulas no PPGH: 18 de agosto (quinta-feira).

