ESPECIALIZAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, INFÂNCIA, JUVENTUDE E DIVERSIDADE – 2020-2021
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 exclusivamente pela internet.

2.

A matrícula consistirá no envio do formulário eletrônico e da documentação completa, conforme
cronograma.

3.

O formulário eletrônico de matrícula está disponível em: https://forms.gle/D4VxaQekC9f3xhqH7.

4.

A documentação completa deverá ser enviada como anexo para o e-mail unbeppijd@gmail.com.

5.

O título do e-mail deve ser assim redigido: Matrícula – Fulano de Tal (por ex: Matrícula – João Batista).

6.

Ao enviar os documentos para a matrícula o candidato declara serem autênticos e verdadeiros, ciente
das responsabilizações legais.

7.

Os documentos obrigatórios devem ser digitalizados do original de modo a garantir que estejam legíveis.

8.

Cada documento deve corresponder a um arquivo/anexo.

9.

Os documentos obrigatórios são:
a) Uma foto 3x4 recente;
b) Diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (frente e verso no mesmo
arquivo);
c) Histórico Escolar do curso de Graduação (frente e verso no mesmo arquivo);
d) RG e CPF (frente e verso no mesmo arquivo);
e) Título eleitoral e último comprovante de votação ou certidão de quitação eleitoral;
f) Certificado de Reservista Militar ou Dispensa de Incorporação (se for o caso);
g) Comprovante de endereço;
h) Currículo vitae ou Currículo Lattes.

10. A confirmação da matrícula será enviada individualmente a cada candidato, por e-mail, após conferência
por parte da Secretaria do Curso.
11. 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.
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DO CRONOGRAMA
DATAS
08 a 17/12/2020
04/01/2021
06/01/2021

EVENTOS
Período de matrícula
Aula de recepção (provável)
Início das aulas

DAS AULAS
1. As aulas ocorrerão às quartas-feiras das 18h às 22h e aos sábados das 9h às 13h.
2. O curso de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Infância, Juventude e Diversidade (EPPIJD) da
Universidade de Brasília (UnB) é um curso presencial. Entretanto, durante o período de excepcionalidade
da pandemia do COVID-19 as atividades presenciais da Universidade de Brasília estão suspensas. Assim,
as atividades de ensino-aprendizagem da EPPIJD, por ora, ocorrerão de forma não presencial (Resolução
CEPE 059/2020).
3. A retomada de atividades acadêmicas presenciais na UnB seguirá decisão do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (CEPE) da UnB. Desse modo, as atividades presenciais da EPPIJD, se autorizadas pelo
CEPE, serão realizadas no campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília, localizado na Asa Norte-DF.
4. As atividades acadêmicas não presenciais ocorrerão por meio de plataformas institucionais, sem prejuízo
do uso de outras ferramentas tecnológicas gratuitas, assegurada a autonomia didática.
5. Os estudantes devidamente matriculados receberão orientações específicas sobre o acesso à plataforma
e às aulas.

Brasília, 07 de dezembro de 2020.

Coordenação do Curso de Especialização em
Políticas Públicas, Infância, Juventude e Diversidade
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