
ATENÇÃO: 

Para todos os candidatos aprovados no Resultado Final do Processo 

Seletivo de Mestrado e Doutorado – Edital 01/2021: 

 

Todos deverão apresentar o formulário de Confirmação de Matrícula preenchido e toda a 

documentação descrita no edital (01/2021) – item 3.8. (veja a abaixo) 

3.8 A admissão no curso dos(as) candidatos(as) selecionados(as) se concretizará pelo seu registro na 

Secretaria de Administração Acadêmica (SAA). Para o registro, os(as) candidatos(as) deverão apresentar à 

Secretaria do PPGHIS-UNB os seguintes documentos: Cópias simples do diploma do curso superior e do 

diploma de Mestrado, para os(as) candidatos(as) ao Doutorado, histórico escolar do curso superior e do 

histórico escolar do Mestrado, para os(as) candidatos(as) ao Doutorado, carteira de identidade, CPF, título 

de eleitor com último comprovante de votação ou certidão de quitação eleitoral, certificado de reservista 

(candidatos do sexo masculino). 

 

Prazo para a entrega da documentação e do formulário: de 14 até 21 de julho de 2021. 

Como entregar: Tudo (formulário e documentos) deve ser enviado para o email do PPGHIS-UnB 

(poshis@unb.br) com o seguinte título no Assunto do email: A/C de Jorge – Matrícula de aprovados 

na Seleção 2021 

Solicite a confirmação que recebemos o email. 

 

Informações Gerais desta etapa: 

Com esta documentação que irão entregar, daremos início ao processo de matrícula dos novos 

alunos. Este processo finaliza em outro departamento da universidade e atrasos podem ocorrer. 

Com o processo finalizado o aluno recebe um número de matrícula da UnB e é com este número de 

matrícula que o aluno poderá se matricular nas disciplinas. Informaremos para cada um por email 

assim que o mesmo estiver com seu número de matrícula definido. 

O aluno com o número de matrícula poderá solicitar (via email) a matrícula na disciplina que desejar 

– basta informar o código da disciplina e seu número de matrícula. 

As aulas no PPGHIS só terão início no dia 26 de julho. 
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