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EDITAL PROFIAP/UFRPE Nº 001/2019 

CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA - SEMESTRE 2019.2 

TURMA 2019 

 
 

Este Edital convoca os novos alunos da Turma 2019 para matrícula no semestre 

2019.2, conforme os termos a seguir estabelecidos: 

 

1. As matrículas, em primeira chamada, serão realizadas nos dias 04, 05 e 06 

de junho de 2019, no horário das 14:00h às 17:00h, na Secretaria da 

Coordenação do PROFIAP/UFRPE, no seguinte endereço: Rua Dom Manoel 

de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife/PE - CEP: 52717-900. Pátio do Antigo 

DLCH. 

 

2. Os documentos necessários para a realização da matrícula são: 

a) cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso de 

Graduação;1 

b) cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação; 

c) cópia da Carteira de Identidade ou documento de identificação oficial; 

d) cópia do CPF; 

e) cópia do Titulo de Eleitor; 

f) cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

g) comprovante de quitação com a justiça eleitoral; 

h) comprovante de quitação com o serviço militar; 

i) comprovante de vínculo como servidor efetivo da UFRPE, no caso dos 

candidatos às vagas reservadas para servidores; 

j) duas fotos 3x4 recentes; e 

k) cópia de comprovante de residência. 

 

                                            
1 Não serão aceitos Certificados de Conclusão do Curso de Graduação com prazo de emissão 

superior a um ano. 
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3. Cada candidato deverá apresentar os documentos acima elencados 

acompanhados dos originais, para que sejam autenticados pelo servidor que 

os receber no momento da matrícula (nenhum documento original será retido 

pela Secretaria do PROFIAP/UFRPE). A ausência de qualquer documento 

implicará a não realização da matrícula nos dias e horários estipulados neste 

Edital. 

 

4. Os formulários de matrícula são individuais e deverão ser preenchidos e 

assinados pelos candidatos no ato da entrega dos documentos perante a 

Secretaria do PROFIAP/UFRPE. 

 

5. Em segunda chamada, a Coordenação Acadêmica Local fará contato com 

o(s) candidato(s) constante(s) da lista de aprovados, pela ordem de 

classificação. Neste caso, os candidatos que forem convocados deverão 

comparecer à Secretaria do PROFIAP/UFRPE, com todos os documentos 

referenciados no tópico 2 deste Edital, nos dias 13 e 14 de junho de 2019, no 

horário das 14:00h às 17:00h, na Secretaria da Coordenação do 

PROFIAP/UFRPE, no seguinte endereço: Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, 

Dois Irmãos, Recife/PE - CEP: 52717-900. Pátio do Antigo DLCH. 

 

6. A matrícula somente será efetivamente concluída após deferimento pela 

Coordenação Acadêmica Local e sua devida homologação pelo Colegiado de 

Coordenação Didática do PROFIAP/UFRPE, que examinará os casos 

omissos porventura existentes. 

 

7. Em caso de dúvidas, pede-se entrar em contato com a servidora Marta Vieira 

(secretária do PROFIAP/UFRPE) ou a Coordenadora Acadêmica Local, Profa. 

Rezilda Rodrigues Oliveira, tanto pelo telefone (81) 3320 6447 como pelo e-

mail: profiap@ufrpe.br  

 

Recife, 24 de maio de 2019 

 

Coordenação Acadêmica Local do PROFIAP/UFRPE  


