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CALENDÁRIO DE MATRÍCULAS - 2º semestre letivo/2018 

 
ALUNOS REGULARES:  

-Alunos da Pós-graduação em Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais;  

-Alunos de Mestrado e Doutorado de outros cursos da UFMG (em regime de Disciplina Eletiva); 

 

 Solicitação de Matrícula ON LINE: de 25/06 a 09/07/2018 

Procedimento: Solicitação do aluno e aprovação do orientador através do portal MinhaUFMG. 

ATENÇÃO: Os alunos que não efetuarem suas propostas de matrículas através do Sistema online de 

Matrícula (e/ou as propostas não forem aprovadas pelos orientadores) serão excluídos do Curso tendo por 

base o artigo 64 das Normas Gerais de Pós-Graduação da UFMG. 

 

 Acerto PRESENCIAL – matrículas regulares e eletivas: 26 e 27 de julho 2018  

(Somente para alteração da solicitação de matrícula on line) 

Procedimento: Matrícula presencial, na Secretaria de Pós-graduação do IGC. Obrigatória a autorização do 

orientador do aluno e do professor responsável pela disciplina (no caso de inclusão de matrícula) no 

requerimento de acerto de matrícula. 

 

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): 02 de agosto de 2018 

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. 

 

 DISCIPLINAS ISOLADAS: 

- Interessados que não possuam vínculo acadêmico com a UFMG. 

 

- A lista de disciplinas com vagas disponíveis e as instruções para inscrição serão divulgadas até 

o dia 03/08/2018 no site do IGC. 

 

 Requerimento de matrícula (PRESENCIAL): 08 de agosto de 2018, das 13 às 16 hrs 

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 de Pós-graduação do IGC (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. 



 

DÚVIDAS FREQUENTES:  

Para todos os alunos regulares da Pós-graduação do IGC 

 Os alunos que irão cursar somente disciplinas ELETIVAS no semestre (ou seja, não vão cursar disciplinas 

do Programa de Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais) 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". 

 Os alunos detentores de bolsas de estudos de Mestrado devem cumprir obrigatoriamente a disciplina 

Estágio Docente. (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. 

Os comprovantes oficiais de matrícula estarão disponíveis na Secretaria de Pós-graduação do IGC a partir 

de 06 de agosto de 2018.  

 

Horário de atendimento externo da Secretaria: de 13h as 16h. 

 

 


