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MATRÍCULAS 1° SEMESTRE DE 2021 

  

Prezado(a) aluno(a),  

  

Após a aprovação do processo seletivo, no curso de pós-graduação stricto-sensu 

(mestrado ou doutorado), no período de matrícula você recebera a ficha de 

matrícula/grade de disciplina em seu e-mail cadastrado, onde serão selecionadas as 

disciplinas desejadas. 

Para efetivação da matrícula o(a) aluno(a) deverá comparecer na secretaria de 

Pós-graduação (Campus sede – Mogi das Cruzes), sendo necessário o agendamento 

através do e-mail: posgraduacao@umc.br (o atendimento será no período de 

22/02/2021 à 27/02/2021, das 13h00 às 17h00. No e-mail informar o dia e horário 

desejado).  

O(a) candidato(a) deverá apresentar os seguintes documentos no momento da 

matrícula: 

- cópia da cédula de identidade (RG) e CPF;  

- cópia da certidão de nascimento ou casamento;  

- currículo acadêmico atualizado (Formato Lattes);  

- cópia do último histórico escolar;  

- Diploma e certificado de conclusão do curso de graduação, ou de Mestrado (Se 

não houver, será recebido o certificado de conclusão. O diploma deverá ser 

entregue no prazo de 06 meses a contar da matrícula).  

  

Observação: Se você for profissional fisioterapeuta credenciado no CREFITO-3, colaborador do 

Hospital Alemão Oswaldo Cruz ou colaborador do Sancet Medicina Diagnóstica, deverá 

apresentar documentos comprovatórios para concorrer às condições especiais de pagamento 

(para maiores informações sobre, consultar o coordenador do curso).  

  

Para aluno(a) aprovado(a) para ingresso em regime especial, apresentar junto com os 

documentos acima mencionados:  

- Ficha de matrícula/grade de disciplinas assinada pelo aluno e pelo coordenador do 

curso (documento enviado pela secretaria na semana de matrículas, no e-mail 

cadastrado).  
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Para aluno(a) aprovado(a) para ingresso em regime regular, apresentar junto com os 

documentos acima mencionados: 

- Ficha de matrícula/grade de disciplinas assinada pelo aluno(a) e pelo orientador 

(documento enviado pela secretaria na semana de matrículas no e-mail 

cadastrado).  

- Carta de aceite de orientação assinada pelo orientador (vide modelo no item  

Formulários)  

- Pré-projeto de pesquisa assinado pelo aluno e pelo orientador.  

- Se projeto que envolva direta ou indiretamente seres humanos, necessário 

apresentar certificado de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos da Universidade de Mogi das Cruzes (em caso de dúvidas contatar 

o CEP (Comitê de Ética e Pesquisa) – contato: (11) 4798-7085).  
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