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HOMOLOGAÇÃO E MATRÍCULA – PGEDA TURMA 2022 

 

Prezados(as) discentes, 

 Apresentamos nossos votos de boas-vindas e sucesso neste início de ciclo 

formativo em sua trajetória acadêmica, mediante sua aprovação no Processo 

Seletivo 2021, para a Turma 2022, do Doutorado Acadêmico do Programa de 

Pós-Graduação em Educação na Amazônia (PGEDA) – Rede Educanorte.   

Nesta oportunidade, apresentamos, os procedimentos a serem observados para 

a formalização de seu vínculo de matrícula junto aos Polos da Rede Educanorte, 

através dos seguintes endereços eletrônicos: educanorteufpa@gmail.com (Polo 

Belém); ppgedu@uft.edu.br (Polo Palmas), ufopa.redeeduca@gmail.com (Polo 

Santarém); selmabacal@ufam.edu.br (Polo Manaus): 

1. Encaminhar no período de 24 a 30 março de 2022, para o polo ao qual o 
discente ficará vinculado, conforme resultado do Processo Seletivo, os 
seguintes documentos abaixo discriminados, devidamente autenticados, 
para efeito de habilitação de matrícula: 
  

a. cópia do diploma de Mestrado reconhecido pelo MEC ou se obtido 

em instituição estrangeira, apresentar o documento de revalidação 

no Brasil, conforme a legislação vigente; 

b. Histórico escolar do mestrado; 

c. Duas fotos 3X4 iguais e recentes; 

d. Cópia de carteira de identidade 

e. Cópia do CPF; 

f. Cópia da de certidão de nascimento ou de Casamento; 

g. Cópia do título de eleitor, com comprovante de quitação da última 

eleição; 

h. Cópia do certificado de reservista, para candidatos do sexo 

masculino; 

i. Comprovante de vacina /Covid-19 (Não é necessária a 

autenticação); 

j. Termo de Compromisso de dedicação integral ao curso, 

devidamente assinado, conforme modelo no anexo VII do Edital 

nº01/2021; 

k. Formulário para matrícula, disponível no site do PGEDA – Rede 

Educanorte. 
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2. A Efetivação da matrícula ocorrerá no período de 01 a 12 de abril 2022, 
até às 23h59 (horário de Brasília), em cada Polo da IES integrante da 
Associação Plena em Rede, para o qual o discente foi aprovado; 

3. Os documentos para matrícula deverão ser enviados em arquivo PDF, 
com as devidas identificações do discente; 

  

Qualquer dúvida e novos esclarecimentos, estamos à inteira disposição. 

  

Atenciosamente, 

  

Maria de Fátima Matos de Souza 

COORDENADORA GERAL DO - PGEDA 


