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ENCAMINHAMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA 
 

1º) Preencha a ficha (nome; endereço; e-mail; telefone celular) de solicitação 
de matrícula para o Curso de Especialização Educação para a Sexualidade: 
dos Currículos Escolares aos Espaços Educativos disponível no Sistemas de 
Inscrições dos Cursos de Pós-Graduação da FURG 
(https://siposg.furg.br/curso/1075). 
 
2º) Digitalize o diploma de graduação ou certificado de conclusão do Curso de 
Graduação no ano de 2020, caso o diploma não tenha sido emitido ainda. É 
preciso que seja digitalizada a frente e o verso do documento e o arquivo 
digital, então, deve ser salvo em PDF. Cabe destacar que caso o/a candidato/a 
que não tenha concluído o curso de graduação será eliminado/a. 
 
3º) Digitalize a carteira de identidade (C.I) ou carteira nacional de habilitação 
(C.N.H.). O arquivo digital, então, deve ser salvo em PDF. 
 
4º) Digitalize o seu cadastro Pessoa Física (CPF) e salve também um arquivo 
de PDF. Caso na Carteira de Identidade ou na Carteira Nacional de Habilitação 
conste o número do CPF, não há necessidade dessa informação. 
 
5º) Digitalize a certidão de nascimento ou certidão de casamento e também 
salve esse arquivo em PDF. 
 
6º) É importante salientar que os documentos devem ser digitalizados na 
íntegra, sendo assim, se tiverem frente e verso, ambos devem ser digitalizados. 
 
7º) Para os/as candidatos/as que concorreram às vagas destinadas às Políticas 
de Ações Afirmativas, deverão apresentar no momento da solicitação da 
matrícula também esses documentos, são eles:  
- Candidatos/as quilombolas: a) declaração de etnia; b) declaração original 
expedida pela Fundação Cultural Palmares, na qual conste o reconhecimento 
oficial do quilombo do qual o/a candidato/a pertença; e c) declaração original da 
associação do quilombo, emitida no ano vigente com a assinatura do/a 
presidente reconhecida em cartório na qual conste que o/a candidato/a 
pertence àquela comunidade. Esses comprovantes deverão estar em um 
único arquivo PDF. 
- Candidatos/as indígenas: a) declaração de etnia; b) cópia do Registro 
Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI) ou declaração da FUNAI; e 
c) declaração de Membro da Comunidade ou Aldeia Indígena assinada pela 

https://siposg.furg.br/curso/1075


liderança da Comunidade Indígena (Cacique). Esses comprovantes deverão 
estar em um único arquivo PDF. 
- Candidatos/as negros/as (pretos/as e pardos/as): autodeclaração. 
- Candidatos/as que comprovarem alguma deficiência nos termos da Lei 
13.146, de 06 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência: Laudo 
Médico. A Comissão de Seleção verificará a validade do Laudo Médico, 
podendo desclassificar a inscrição para concorrer às vagas reservadas aos/às 
candidatos/as com deficiência. 
Candidatos/as Indígenas, Quilombolas e Pessoas com Deficiência que 
cursaram a graduação na Universidade Federal do Rio Grande – FURG, com 
acesso através de processos seletivos específicos e já comprovaram sua 
identificação ficam isentos das referidas comprovações de identificação e 
pertencimento. Para isso, a comissão de seleção consultará a Coordenação de 
Ações Afirmativas da Universidade. 
 
8º) Marque com um “X” na ficha de solicitação de matrícula os documentos que 
estão sendo enviados. 
 
9º) Ao final da ficha de matrícula escreva seu nome por extenso, preencha a 
data do envio, assine a ficha e encaminhe, no formato PDF, junto com os 
demais documentos para o e-mail do curso: espeducacaosexualidade@furg.br 
com o assunto MATRÍCULA – Seleção 2021 até o dia 07 de dezembro de 
2020 até as 23h 59min. 
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