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CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

MATRÍCULA 2016 

Data: 14 de março de 2016  

Horário: 14h às 16h30min 

Local: Secretaria Geral da Faculdade de Medicina – Sala 411 do 4º piso da Área 

Acadêmica do Campus da Saúde 

Documentação necessária: 

1. Foto 3X4; 

2. Cópia da Carteira de Identidade; 

3. Cópia do CPF; 

4. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

5. Cópia do Diploma da Graduação. 

 

 

 Os alunos que não puderem comparecer pessoalmente para a matrícula 

deverão nomear um procurador, o qual deverá comparecer na data e 

horário de matrícula com a procuração em anexo devidamente 

preenchida e assinada.  

 O procurador deverá apresentar cópia do seu RG. 

 Conforme Edital: 

 
a) No ato da matrícula, os candidatos aprovados no processo de seleção 

para ingresso no mestrado deverão obrigatoriamente ser portadores de 
Diploma de Graduação reconhecido pelo MEC ou de Certificado de 
Conclusão de Curso de Graduação. É vedada a matrícula condicional.  
 

b) No ato da matrícula, os candidatos aprovados no processo de seleção 
para ingresso no doutorado deverão obrigatoriamente ser portadores de 



Diploma de Mestre reconhecido pelo MEC ou de Certificado de Conclusão 
de Curso de Mestrado. É vedada a matrícula condicional.  

c) Os candidatos aprovados no processo de seleção para ingresso no 
mestrado ou doutorado deverão obrigatoriamente apresentar em até oito 
(08) meses depois da matrícula certificado de proficiência em língua 
inglesa, obtido nos últimos 05 anos em instituição de ensino superior 
reconhecida pelo MEC*. A nota mínima obtida deve ser seis (6,0).  

 
d) Os candidatos poderão realizar a prova de proficiência em leitura de textos 

em língua estrangeira (inglês) organizada pelo Instituto de Letras e Artes 
(ILA) da FURG, ou outra Instituição de Ensino Superior cadastrada no 
MEC. 


