
 

FEUFF Programa de Pós-Graduação em Educação 1971-2020 
Mestrado e Doutorado 

 

 

Rua Prof. Marcos Valdemar Freitas Reis, s/n – Campus do Gragoatá, bloco D, sala 512 
CEP 24210-201 Niterói – Rio de Janeiro – Brasil 

E-mail de matrículas / inscrições: matricula.ppgeducacaouff@gmail.com 
http://ppgeducacao.sites.uff.br/  

CALENDÁRIO 2020.2 – ACADÊMICO E ADMINISTRATIVO 
PERÍODOS LETIVOS:  

1º Semestre letivo: 14/09/2020 a 15/12/2020 (13 semanas) 
2º Semestre letivo: 01/02/2021 a 10/05/2021 (14 semanas) 

 

MATRÍCULA DA TURMA DE DOUTORADO - 2020.2 

Exclusivamente via formulário google (https://forms.gle/QTS1bGpkRdjN3BJp7), entre 0h do dia 04/01/2021 e 23h59min do dia 10/01/2021. 

Documentação a ser anexada (em PDF): Cópias do RG, CPF e Diploma de Mestrado. Caso o aluno ainda não possua o diploma, o Termo de Compromisso, 

que se encontra no nosso site (, deve ser encaminhado no lugar dele. Por fim, realizar a inscrição, a partir de formulário google próprio para ingressantes 

2020.2. 

Solicitações de Bolsas - Os interessados devem acessar a página (http://ppgeducacao.sites.uff.br/bolsas/), para conhecer as regras e se candidatar 

(procedimento via resposta ao formulário google disponível no site). A candidatura pode ser formalizada a qualquer momento – não há prazo. 

 

INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS - 2020.2 

ALUNAS/OS REGULARES (Mestrado e Doutorado) e ESPECIAIS (outro PPG) – exclusivamente via resposta a formulário google correspondente a cada 

tipo, a ser acessado por meio dos links (regulares => https://forms.gle/NjMXjtkGBs1ENv656 ; especiais => https://forms.gle/TURTsQi7RCFL1QH77), no 

período de 0h do dia 11/01/2021 a 23h59min do dia 17/01/2021, sem possibilidade de prorrogação. 

Atenção: A/o aluna/o especial deverá obrigatoriamente anexar ao formulário uma Declaração de Aluno Regular atualizada. 

OUVINTES (sem vínculo com qualquer PPG) – as/os interessadas/os devem preencher o formulário correspondente, a ser acessado por meio do link 

(https://forms.gle/HGYH1HGYAkLpbqLp6), ao qual deve ser anexado o link para acesso ao currículo lattes atualizado, conforme instrução que constará do 

próprio formulário, no período de 0h do dia 11/01/2021 a 23h59min do dia 17/01/2021, sem possibilidade de prorrogação. 

Poderá haver seleção de ouvintes, conforme critério estipulado pela/o docente da turma a que a/o estudante registre interesse. 

OBS: Esta modalidade de participação não dá direito a certificação de nenhuma espécie. 

 

PERÍODO DE AJUSTE DE DISCIPLINAS 

O ajuste será via formulário específico, disponível na página (digitar aqui o endereço), entre 0h de 01/02/2021 e 23h59min de 03/03/2021. 

 

ATENÇÃO: EM CASO DE MAIS DE UMA RESPOSTA AOS FORMULÁRIOS, USAREMOS A VERSÃO ENVIADA POR ÚLTIMO. 
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