
Documentos e orientações para matrícula:

Alunos Especiais e Alunos Regulares

ALUNOS ESPECIAIS

Os documentos a seguir devem ser digitalizados (nesta sequência) e salvos em UM ÚNICO ARQUIVO no formato
PDF:

1) CPF e do RG (carteira de identidade). Obs.: Não será aceita cópia da Carteira Nacional de Habilitação;

2) Diplomas (graduação, mestrado e doutorado), conforme a situação;

3) Comprovante de matrícula recente (caso seja aluno de graduação ou pós-graduação);

4) Curriculum Lattes ou Vitae atualizado;

ATENÇÃO: O arquivo deverá ser nomeado da seguinte maneira:
Nome do(a) Candidato(a)_Aluno Especial.pdf

2) Preencher o formulário do Google Forms. Disponível em: https://www.ppgeq.ufscar.br/pt-br/alunos/matricula

ALUNOS REGULARES DE MESTRADO

Os documentos a seguir devem ser digitalizados (nesta sequência) e salvos em UM ÚNICO ARQUIVO no formato
PDF:

1) Carta de Aceite de orientação preenchida e assinada pelo(a) orientador(a) com foto 3x4 recente do
candidato(a). Disponível em: https://www.ppgeq.ufscar.br/pt-br/alunos/formularios-e-procedimentos

2) Comprovante de residência recente (pode ser em nome dos pais, se não possuir comprovante em seu
nome).

ATENÇÃO: O arquivo deverá ser nomeado da seguinte maneira:
Nome do(a) Candidato(a)_Matricula MS_Edital XX-XXXX.pdf

3) Preencher o formulário do Google Forms. Disponível em: https://www.ppgeq.ufscar.br/pt-br/alunos/matricula

IMPORTANTE: Antes de iniciar o preenchimento do formulário, verifique com seu(a) futuro(a) orientador(a) quais
atividades e disciplinas serão cursadas no 1o semestre. Lembrando que a disciplina ENQ-066 também é
obrigatória para ingressantes.

ALUNOS REGULARES DE DOUTORADO

Os documentos a seguir devem ser digitalizados (nesta sequência) e salvos em UM ÚNICO ARQUIVO no formato
PDF:

1) Carta de Aceite de orientação preenchida e assinada pelo(a) orientador(a) com foto 3x4 recente do
candidato(a). Disponível em: https://www.ppgeq.ufscar.br/pt-br/alunos/formularios-e-procedimentos

2) Comprovante de residência recente (pode ser em nome dos pais, se não possuir comprovante em seu
nome).

ATENÇÃO: O arquivo deverá ser nomeado da seguinte maneira:
Nome do(a) Candidato(a)_Matricula DR_Edital XX-XXXX.pdf
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Os documentos a seguir devem ser digitalizados (nesta sequência) e salvos em UM ÚNICO ARQUIVO no formato
PDF.

ATENÇÃO: O arquivo deverá ser nomeado da seguinte maneira:
Nome do(a) Candidato(a)_Programa Estudos_Edital XX-XXXX.pdf

1) Programa de Estudos redigido e assinado pelo(a) orientador(a) e pelo(a) candidato(a)

Utilizar o modelo disponível em: https://www.ppgeq.ufscar.br/pt-br/alunos/formularios-e-procedimentos

NO MODELO PROPOSTO: Redigir com as informações relativas à situação particular do(a) discente,
excluindo/acrescentando o que for necessário e deixando o texto em uma formatação padrão a fim de
facilitar a análise na reunião da CPG-EQ.

2) Histórico Escolar contendo as disciplinas cursadas no Mestrado

3) Ementas das Disciplinas Obrigatórias cursadas no Mestrado que orientador(a) e candidato(a) desejem
solicitar equivalência (para que não seja necessário cursá-las novamente no DOUTORADO). OBS.1: As
ementas são necessárias apenas para candidatos(as) que NÃO tenham cursado o mestrado no PPGEQ/UFSCar).

OBS.2: Caso o(a) candidato(a) tenha cursado disciplinas obrigatórias como aluno(a) especial do PPGEQ/UFSCar,
incluir a(s) declaração(ões) com conceito(s) e frequência(s) nesse mesmo PDF, logo após o histórico escolar.

São consideradas disciplinas obrigatórias passíveis de solicitação de equivalência:

ENQ-150 - Termodinâmica Química Aplicada
ENQ-250 - Fenômenos de Transporte
ENQ-350 - Fundamentos dos Processos Químicos
ENQ-450 - Cinética Aplicada e Reatores Químicos
ENQ-550 - Métodos Matemáticos e Computacionais Aplicados à Engenharia Química

4) Preencher o formulário do Google Forms. Disponível em: https://www.ppgeq.ufscar.br/pt-br/alunos/matricula

IMPORTANTE: Antes de iniciar o preenchimento do formulário, verifique com seu(a) futuro(a) orientador(a) quais
atividades e disciplinas serão cursadas no 1o semestre. Lembrando que a disciplina ENQ-066 também é
obrigatória para ingressantes.
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