
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - SECRETARIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Horário de Atendimento Externo: 13:00 às 16:00 horas 
 

CALENDÁRIO DE MATRÍCULAS - 2º semestre letivo/2015 
 

Alunos regulares:  
-Alunos da Pós-graduação em Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais e Geologia 
(ALUNOS DE TODOS OS PERÍODOS LETIVOS)  
-Alunos de Mestrado e Doutorado de outros cursos da UFMG (em regime de Disciplina Eletiva) 
Solicitação de Matrícula Presencial: 04 a 07 de agosto de 2015 
Procedimento: Matrícula presencial, na Secretaria de Pós-graduação do IGC. Obrigatória a autorização do 
orientador do aluno  
 

Disciplinas Eletivas envolvendo o nível de graduação:  
- Requerimentos de disciplinas da Pós-graduação pelos alunos de Graduação da UFMG 
- Requerimentos de disciplinas da Graduação pelos alunos de Pós-graduação da UFMG 
Requerimento de matrícula (PRESENCIAL): 06 de agosto de 2015 
Procedimento: Requerimento presencial, na Secretaria do Curso ofertante da disciplina. Documentação 
necessária (para as disciplinas da Pós-graduação do IGC): Formulário próprio, fornecido pela Secretaria do 
Curso de origem do estudante, devidamente preenchido e assinado pelo aluno e com a autorização do 
Coordenador do curso de origem; Histórico Escolar; Curriculum Vitae. 
Efetivação da Matrícula dos requerimentos deferidos (PRESENCIAL): 07 de agosto de 2015 
Procedimento: Matrícula presencial, na Secretaria do Curso que oferta a disciplina. Documentação necessária 
(para as disciplinas da Pós-graduação do IGC): Formulário próprio, fornecido pela Secretaria de Pós-
graduação do IGC. 
 
Disciplinas Isoladas (Graduados não inscritos em cursos regulares da UFMG)  
Obs.: No Programa de Pós-graduação em Geografia é permitido o requerimento de uma 
disciplina isolada, apenas. 
Protocolo de solicitação (PRESENCIAL): 07 de agosto de 2015 
Documentação: 
Protocolo de solicitação: Formulário próprio, fornecido pela Secretaria de Pós-graduação do IGC (ou através 
do link http://goo.gl/LhdooZ), devidamente preenchido e assinado pelo candidato; carta que justifica a 
escolha da disciplina, Curriculum Vitae impresso; fotocópia do diploma ou do certificado de conclusão do 
curso de graduação (com data de colação de grau); fotocópia do histórico escolar do curso de graduação.  
O resultado dos requerimentos será divulgado em 11 de agosto de 2015. 
Efetivação de Matrícula para as solicitações deferidas (PRESENCIAL): 12 e 13 de agosto de 
2015  
Documentação:  
Entrega de cópia da Taxa de Matrícula em Disciplina Isolada - disponível através do link 
https://goo.gl/qlFddc -, devidamente quitada, e Cópia da Carteira de Identidade e do CPF. 

http://goo.gl/LhdooZ
https://goo.gl/qlFddc


 

MATRÍCULAS - 2º semestre letivo/2015 
ALUNOS REGULARES DO IGC 

 

DÚVIDAS FREQUENTES:  

 

Para todos os alunos regulares da Pós-graduação do IGC 

Os alunos no último período do curso, aqueles que irão cursar somente disciplinas 

ELETIVAS no semestre (ou seja, não vão cursar disciplinas do curso de origem) e os 

que já concluíram os créditos em disciplinas e/ou não vão cursar disciplinas no 

semestre, devem obrigatoriamente se matricular em "Elaboração de Trabalho 

Final". 

Para os alunos do Mestrado em Análise e Modelagem de Sistemas 

Ambientais 

Os alunos detentores de bolsas de estudos CAPES devem cumprir obrigatoriamente a 

disciplina Estágio Docente Supervisionado I. (em qualquer período letivo, a critério do 

orientador). 

Para os alunos do Mestrado e Doutorado em Geologia 

Os alunos detentores de bolsas de estudos de Mestrado devem cumprir 

obrigatoriamente a disciplina Estágio Docente Supervisionado I. (em qualquer período 

letivo, a critério do orientador). 

Os alunos detentores de bolsas de estudos de Doutorado devem cumprir 

obrigatoriamente as disciplinas Estágio Docente Supervisionado I e Estágio 

Supervisionado II. (em qualquer período letivo, a critério do orientador). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O "Manual do Usuário da Matrícula on line Pós-graduação Stricto Sensu" pode ser 

consultado no MinhaUFMG.  

Dúvidas sobre acesso ao Portal MinhaUFMG: LCC/ICEx – Telefone: 3409-4916  

Os comprovantes oficiais de matrícula estarão disponíveis na Secretaria de Pós-

graduação do IGC a partir de 24 de agosto de 2015. O início das aulas do mestrado 

em Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais será no dia 17 de agosto. O início 

das aulas da Pós-Graduação em Geologia será 24 de agosto. 


