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1. CALENDÁRIO 
 

Período de matrículas para alunos especiais: 09, 10 e 13 de agosto de 2018. 

 

2. MATRÍCULA  
 

O pagamento poderá ser realizado: 

a) Na própria Instituição, na Central de Atendimento; 

b) Depósito em conta corrente da Instituição Moura Lacerda: 

- Banco Santander (033), Agência 3742, c/c: 13001264-7 

 
 
Encaminhar cópia do comprovante de depósito da primeira parcela (legível) junto com o formulário 

de requerimento de matrícula para aluno especial. 

Valor para aluno especial: 05 parcelas de R$ 718,65 (por disciplina e por semestre) 

 

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA  
 
 

Formulário de Requerimento de 

matrícula 

 

Fotocópia do Diploma de Graduação, de instituição de 

ensino superior brasileira, reconhecida pelo MEC. 

Fotocópia da Certidão de nascimento ou 

de casamento com averbação (se houver) 

Fotocópia do Histórico Escolar completo de Graduação, 

de instituição de ensino superior brasileira, reconhecida 

pelo MEC. 

Fotocópia do RG Curriculum Vitae (modelo Lattes, padrão CNPQ - 

resumido) 

Fotocópia do CPF 2 fotos 3x4 

Fotocópia do Título de eleitor Comprovante de pagamento da taxa de matrícula (item 2) 

Fotocópia do Certificado Militar   

 

ATENÇÃO: A matrícula só será aceita mediante a entrega de toda documentação solicitada, 
fotocopiada em papel tamanho A4, legível, sem cortes ou rasuras, frente e verso quando necessário, 
além da obrigatoriedade da apresentação dos documentos originais para conferência. No caso de 

envio pelo correio, tais documentos deverão ser autenticado em cartório. 

Candidatos que prestaram o processo seletivo para aluno regular no 2º semestre de 2018, ou tenham 
cursado disciplina como aluno especial no 1º semestre de 2018, NÃO precisam trazer nova 
documentação. 
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4. ENDEREÇO 

Programa de Pós Graduação em Educação – Mestrado (PPGE) 
 
Rua Padre Euclides, 995 - Campos Elíseos - Ribeirão Preto/SP – 14085-420  
 
Telefone: (16) 2101-1025.  
 
Horário:De segunda à sexta-feira, das 8h às 12h15 e das 14h às 17h15. 
 

5. DIAS E HORÁRIOS 
 

AULAS: 
 

 

As disciplinas disponíveis são as eletivas, de acordo com a programação semestral. 
 
6. INFORMAÇÕES 

 
 

http://www.portalmouralacerda.com.br/mestrado/area-do-aluno/processo-seletivo/ 
 
Programa de Pós Graduação em Educação – Mestrado (PPGE) 
 
E-mail: ppge@mouralacerda.edu.br. Telefones: (16) 2101-1025; 2101-1010; 0800-7071010. 

 
Horário de Atendimento da Secretaria do Mestrado: de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h15 e das 
14h às 17h15. 
 
 

 

 
 


