ORIENTAÇÕES PARA A MATRÍCULA DOS/AS CANDIDATOS/AS APROVADOS/AS
(EDITAL 001/2018)
A Coordenação do Curso de Especialização em Educação e Políticas Públicas comunica
aos candidatos/as aprovados/as que o período de matrícula, no referido curso, é de 04 a 07 de
junho de 2018, das 14 às 21 horas no Departamento de Educação do Centro de Humanidades,
da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB.
As matrículas devem ser efetuadas presencialmente ou por procurador/a munido/a de uma
procuração particular simples, com a apresentação dos seguintes documentos:
1. Formulário de matrícula (enviado por e-mail) devidamente preenchido e com foto
original 3x4.
 O formulário deve ser preenchido no computador (não deve ser preenchido a
mão) e, após preenchido, impresso em folha única.
 Caso algum/a candidato/a não tenha recebido o formulário, entrar em contato
com a coordenação do curso (esp.politicaspublicas.ch.uepb@gmail.com )
2. Cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento, Título de eleitor e
certificado de reservista, este último apenas para os/as candidatos/as do sexo masculino.
 A autenticação da documentação apresentada poderá ser feita pelo servidor da
UEPB, desde que o/a candidato/a apresente os originais dos documentos.
3. Comprovante de quitação eleitoral.
4. Diploma de graduação – Apenas para os/as candidatos/as que no ato da inscrição
apresentaram Certidão de Conclusão do Curso e que já estejam com o diploma em mãos;
5. Certidão de Conclusão de Curso – Apenas para os/as candidatos/as cuja certidão
apresentada no ato da inscrição esteja vencida (lembramos que a validade da certidão é
de 06 meses) e que ainda não estejam de posse do Diploma de Graduação.
A não apresentação da documentação exigida, bem como a não efetuação da matrícula no
período acima estabelecido, implicará na perda imediata da vaga pelo/a candidato/a e na
consequente convocação do/a próximo/a candidato/a habilitado/a, obedecendo a ordem geral de
classificação (Cf. Edital 001/2018).
Comunica, também, que as aulas do curso de especialização estão previstas para iniciarem
no dia 15 de junho de 2018 às 19h no Centro de Humanidades.

Guarabira – PB, em 30 de maio de 2018
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Coordenador

