CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, INFÂNCIA, JUVENTUDE E DIVERSIDADE – 2019
Orientações de matrícula para os candidatos aprovados
A Coordenação do Curso de Especialização em Políticas Públicas, Infância, Juventude e Diversidade (EPPIJD) da
Universidade de Brasília (UnB) apresenta orientações para realização da matrícula no curso.
1. A matrícula será realizada pela internet, por meio do envio da documentação completa para o e-mail
unbeppijd@gmail.com, conforme cronograma.
2. O formulário de matrícula, devidamente preenchido e assinado, bem como os documentos obrigatórios
devem ser digitalizados e enviados como anexo para o e-mail unbeppijd@gmail.com.
3. Ao enviar os documentos para a matrícula o candidato declara serem autênticos e verdadeiros, ciente
das responsabilizações legais.
4. Os documentos obrigatórios devem ser digitalizados do original de modo a garantir que estejam legíveis.
5. Cada documento deve corresponder a um arquivo/anexo.
6. Na ocasião da matrícula o candidato deverá enviar por e-mail os seguintes documentos:
a)

Formulário de matrícula devidamente preenchida, a ser obtida no endereço eletrônico
http://ceam.unb.br;

b)

Uma foto 3x4 recente;

c)

Diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (frente e verso);

d)

Histórico Escolar do curso de Graduação (frente e verso);

e)

Carteira de identidade e CPF (frente e verso);

f)

Título eleitoral e último comprovante de votação;

g)

Certificado de Reservista Militar (se for o caso);

h)

Comprovante de endereço.

7. A confirmação da matrícula será enviada individualmente a cada candidato, por e-mail, após conferência
por parte da Secretaria do Curso.
8. O candidato que não efetuar sua matrícula no período previsto perderá o direito à vaga no curso, que
será ocupada, em conformidade com a lista de aprovados, seguindo a ordem classificatória divulgada.
DO CRONOGRAMA
DATAS
02/12/2018
03 a 07/12/2018
30/01/2019
02/02/2019

EVENTOS
Divulgação do resultado final
Período de matrícula
Aula de recepção
Início do Curso
Brasília, 02 de dezembro de 2018.
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