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Informações importantes para o aluno da Turma 2018 do Mestrado em Economia 

 

 Pré-matrícula online: de 15 a 19 de janeiro em link a ser disponibilizado no site www.economia.ufes.br 

 Documentos digitais (formato .pdf) solicitados na pré-matrícula online: diploma de graduação, histórico 

escolar e RG. 

 Matrícula presencial: de 20 a 23 de fevereiro de 2018.  

 Lista de documentos para a matrícula presencial: 

a) Cópia frente e verso do diploma de graduação. Alunos cujos diplomas ainda não tiverem sido expedidos 
pela Instituição de Ensino Superior (IES) poderão se matricular desde que apresentem documento da 
universidade/faculdade atestando a data da colação de grau. A apresentação do diploma original deverá ser 
feita em até 60 dias do início das aulas. 

b) Cópia do histórico escolar completo da graduação plena. 

c) Cópia do CPF. 

d) Cópia do RG. 

e) Certidão de quitação eleitoral (emitida online). 

f) 01 foto 3x4 recente. 

g) Formulário de matrícula preenchido e assinado, encaminhado por e-mail pela secretaria, com a indicação 
das disciplinas optativas que cursará no 1º semestre de 2018. As disciplinas obrigatórias devem ser cursadas 
no semestre da oferta para a turma. 

 A primeira matrícula será efetivada presencialmente, mediante a apresentação dos documentos listados acima 
(cópia simples e os respectivos originais para conferência). O comprovante de matricula e o horário individual 
serão enviados por e-mail até o primeiro dia de aula. 

 A coordenação do PPGEco realizará uma reunião de apresentação do Mestrado, no primeiro dia de aula, em 
horário a ser informado por e-mail. 

 A emissão da carteira estudantil e o cadastro na Biblioteca Central da UFES são feitos no decorrer do primeiros 
15 dias de aula. Informações sobre apoios estudantis podem ser obtidos no site da Pró-reitoria de Pós-
graduação da UFES: www.prppg.ufes.br 

 Os alunos regulares deverão entregar, no prazo máximo de 90 dias após a matrícula, a carta de aceite de 
orientação emitida por professor permanente do PPGEco e o projeto de pesquisa de dissertação, já sob a 
supervisão do orientador, conforme temas de pesquisa definidos no edital de seleção 2018. A entrega da 
primeira versão do projeto é requisito para o cumprimento da atividade obrigatória Projeto de Dissertação I. 

 Informações sobre a estrutura do projeto de pesquisa e as normas do ciclo acadêmico podem ser encontradas 
no Manual do Aluno, no site institucional: http://www.economia.ufes.br/pt-br/manual-do-aluno-ppgeco 

 O número mínimo de créditos em disciplinas exigidos para a defesa da dissertação é de 24, sendo 12 créditos 
em disciplinas obrigatórias e 12 em optativas. Os bolsistas devem cumprir todos os créditos no primeiro ano do 
curso. As disciplinas ofertadas a cada semestre possuem carga horária de 60 horas e equivalem a 04 créditos.  

 Proficiência em língua inglesa: conforme previsto no edital de seleção, os alunos regulares do PPGEco deverá 
comprovar proficiência em língua inglesa no prazo máximo de 01 (um) ano após a data da matrícula. Formas 
de comprovação de proficiência: 1) comprovante de nota do exame ANPEC com a pontuação mínima de 60% 
de acertos na prova de Inglês ou 2) Certificado TOEFL ITP com score mínimo de 337 pontos ou 3)  Certificado 
IELTS com score band mínimo 4,5 ou 4) Exame de proficiência aplicado pelo Núcleo de Línguas da UFES com 
o mínimo de 60% de aproveitamento.  

 O Regimento Interno do Programa de Pós-graduação em Economia é o instrumento que rege o funcionamento 
do curso e está disponível no site institucional: www.economia.ufes.br, guia pós-graduação. O Regulamento 
Geral da Pós-graduação da UFES (Resolução 11/2010 - CEPE/UFES) pode ser encontrado no site 
www.prppg.ufes.br. 
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