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1. O Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (PPGSC) da Universidade Federal do Espírito 

Santo (Ufes) convoca os candidatos aprovados e classificados no Processo Seletivo para 

Doutorado em Saúde Coletiva – Turma 2021 (Edital PPGSC/Ufes nº 01/2020) a realizarem sua 

matrícula no curso de Doutorado em Saúde Coletiva. 

 

2. Período de matrícula: 01 a 03 de março de 2021. 

 

3. Os documentos deverão ser digitalizados em formato PDF e enviados, em arquivos separados, ao 

e-mail do Programa, a saber, ppgsc.ufes@gmail.com 

 

4. Documentação exigida para a matrícula: 

a. Formulário de matrícula; 

b. Documento de identificação oficial com foto; 

c. Certidão de nascimento ou casamento; 

d. Título de eleitor; 

e. Comprovantes de votação de 2020 ou certidão de quitação eleitoral; 

f. Documento de quitação com o serviço militar (para candidatos do sexo masculino); 

g. Diploma de graduação, reconhecido pelo MEC; 

h. Diploma ou certificado de conclusão do mestrado, reconhecido pelo MEC/CAPES; 

i. Histórico escolar do mestrado; 

j. 1 foto 3x4 recente. 

 

5. O formulário de matrícula (item “4.a”) deve ser preenchido no link a seguir: https://bit.ly/35z3Id2. 

Após o preenchimento, o candidato receberá um arquivo em seu e-mail, que deverá ser datado, 

assinado e enviado juntos com os demais documentos do item “4” ao e-mail do Programa, conforme 

descrito no item “3”. 

 

6. Início do curso: os candidatos matriculados receberão, por meio dos e-mails informados em seus 

formulários de matrículas, informações sobre matrícula em disciplinas, início e horários das aulas, 

bem como todas informações pertinentes a sua integração ao Programa. 

 

Vitória, 16 de novembro de 2020. 

 

 

 
Prof. Dr. Edson Theodoro dos Santos Neto 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 

Universidade Federal do Espírito Santo 
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