
Programa de Pós-Graduação em Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais

OFERTA DE DISCIPLINAS OPTATIVAS - 2º SEMESTRE DE 2022

Modalidades ELETIVA (estudantes de outros cursos de pós-graduação e graduação do IGC e das demais unidades acadêmicas da UFMG)
e ISOLADA (público externo que não tem vínculo de estudante com a Universidade).

Todas as disciplinas ocorrerão naMODALIDADE PRESENCIAL, conforme Ofício Nº 05/2021 do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão da UFMG, reiterado pelo Ofício Nº01/2022 da PRPG/UFMG.

PROFESSOR DISCIPLINA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SALA

2049

3063

3063
Marcelo Antonio Nero Geoprocessamento Avançado com ênfase em meio

ambiente - OP CRT 832 Turma U – 60h/04 créditos
14:00/
18:00

Ricardo Alexandrino Garcia Tópicos Especiais IV - Introdução a Métodos Quantitativos
CRT 846 Turma A – 60h/04 créditos

08:00/
12:00

Vagner Braga Nunes Coelho
Tópicos Especiais em análise e Modelagem de Sistemas
Ambientais II - Tema: Modelagem de Dados CRT844 -
30 horas 02 créditos CRT844

08:00/
12:00

Modalidade Solicitação de
matrícula

Documentação obrigatória

ELETIVA

Estudantes vinculados(as) a
outros cursos de pós-
graduação e de graduação do
Instituto de Geociências
(IGC) e demais unidades
acadêmicas da UFMG.

Solicitação de
matrícula Até 29 de
agosto de 2022

NÃO serão aceitas solicitações
de matrícula que chegarem ao
e-mail institucional após o
prazo determinado e com
documentação incompleta e/ou
incorreta.

ENVIAR PARA O E-MAIL INSTITUCIONAL: modelagem@igc.ufmg.br
1) Formulário próprio fornecido diretamente pela secretaria do seu curso de graduação ou pós-graduação da UFMG, devidamente
preenchido e assinado e com a autorização do(a) coordenador(a) do curso. Poderá ser enviado contendo assinatura digital do estabelecimento
emissor, desde que possua código (QR CODE) e/ou endereço eletrônico para conferência de autenticidade;

2) Histórico Escolar;

3) Currículo modelo Lattes CNPq. NÃO SERÁ ACEITO CURRÍCULO NO MODELO VITAE, mesmo que emitido da própria plataforma Lattes.

Preencher o campo assunto do e-mail da seguinte forma: Solicitação de matrícula eletiva 2022/2º - Disciplina (NOME COMPLETO DA
DISCIPLINA). A matrícula eletiva é realizada pelo Programa de Pós-graduação em Geologia. Então, a documentação de solicitação deve ser
enviado no prazo estabelecido pelo Programa.

mailto:%3Emodelagem@igc.ufmg.br


ETAPAS DATAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Divulgação das solicitações APROVADAS 31/08/2022,
após as 15hrs, no site

Após analisar a documentação, os(as) docentes responsáveis por cada disciplina fazem a
seleção dos(as) solicitantes aprovados(as) para matrícula.

APENAS MODALIDADE ISOLADA

Envio do comprovante de pagamento da taxa
de matrícula em isolada

Até 01/09/2022

O(A) requerente, cuja solicitação foi aprovada pelo(a) docente, deverá encaminhar, por e-mail,
em arquivo PDF, a cópia do comprovante de pagamento da taxa de matrícula em isolada (Não
será aceito comprovante constando “Agendamento de pagamento”). As orientações para
emissão da Guia de Recolhimento da União serão divulgadas junto com o resultado das
solicitações aprovadas. PAGAMENTO EXCLUSIVAMENTE NO BANCO DO BRASIL.

IMPORTANTE: NÃO ACEITAMOS ENVIO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANTES
DA DIVULGAÇÃO DOS(AS) APROVADOS(AS) MODALIDADE ISOLADA

Cadastro e geração do número de
registro de isolada 06/09/2022 Realizado pela Secretaria do Programa. A matrícula somente é efetivada no sistema da

UFMG após o recebimento do comprovante de pagamento, devidamente quitado.

IMPORTANTE

1) NÃO EXISTE na UFMG a modalidade “aluno(a) ouvinte”. Para ter direito ao certificado oficial de conclusão da disciplina, o(a) discente deve ser devidamente
registrado(a) e matriculado(a) no sistema acadêmico, conforme normas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). O certificado APENAS é emitido ao final do
semestre, quando o docente lança as notas e fecha o diário de classe;

ISOLADA

Público externo à UFMG, ou
seja, que não possui vínculo
de estudante de pós-
graduação ou graduação
com a Instituição.

Solicitação de
matrícula Até 29 de
agosto de 2022

NÃO serão aceitas
solicitações de matrícula que
chegarem ao e-mail
institucional após o prazo
determinado e com
documentação incompleta
e/ou incorreta.

ENVIAR PARA O E-MAIL INSTITUCIONAL: modelagem@igc.ufmg.br

1) Para CADA disciplina SEPARADAMENTE, o Formulário de solicitação disponível em:
https://csr.ufmg.br/ppgamsa/wp-content/uploads/2022/03/Requerimento_de_matricula_em_disciplina_isolada.pdf, devidamente preenchido e assinado,
constando a justificativa para escolha da disciplina. Para cada disciplina, deverá haver um formulário, pois este será enviado ao(à) docente responsável
pela mesma.

Em ARQUIVO ÚNICO e PDF, os seguintes documentos:

 Currículo modelo Lattes CNPq, acompanhado de comprovantes, cópia de títulos e diplomas que possuir;
 Cópia do diploma, frente e verso, ou do certificado de conclusão do curso de graduação (com data da colação de grau), devidamente assinado e

carimbado pelo órgão responsável. Poderá ser enviado contendo assinatura digital do estabelecimento emissor, desde que possua código (QR CODE)
e/ou endereço eletrônico para conferência de autenticidade;

 Cópia do histórico escolar do curso de graduação, devidamente assinado e carimbado pelo órgão responsável. Poderá ser enviado contendo assinatura
digital do estabelecimento emissor, desde que possua código (QR CODE) e/ou endereço eletrônico para conferência de autenticidade;

 Cópia da cédula de identidade e Cópia do CPF. Pode ser enviada a CNH, desde que não esteja vencida ou cuja validade não expirará antes do dia
29/08/2022;

 Cópia do passaporte com visto temporário de estudante ou permanente válidos, se estrangeiro;
 Cópia do último contra-cheque e autorização da chefia, no caso de servidor da UFMG.

NÃO serão aceitos documentos em formato diferente de PDF; NÃO será aceito formulário que não seja o do Programa;

Preencher o campo assunto do e-mail da seguinte forma: Solicitação de matrícula isolada 2022/2º - Disciplina (NOME COMPLETO DA
DISCIPLINA)

mailto:%3Emodelagem@igc.ufmg.br
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2) Para cada disciplina requerida, o(a) solicitante deverá enviar, SEPARADAMENTE, no corpo do e-mail, o formulário de solicitação de matrícula na disciplina. No caso da
documentação exigida, deve ser 1 arquivo, no formato PDF, com os documentos obrigatórios juntos.

3) É necessário APENAS o pagamento de 01 (uma) taxa de matrícula, independente do número de disciplinas cursadas na UFMG, seja em curso de graduação ou de
pós-graduação.

4) O pagamento da taxa de matrícula SOMENTE DEVERÁ SER REALIZADO, após a divulgação do deferimento ou indeferimento dos requerimentos. Um pagamento
vale para TODAS as disciplinas solicitadas.

5) A matrícula SOMENTE será efetivada após o solicitante aprovado encaminhar a cópia do comprovante de pagamento da GRU.

6) O DRCA/UFMG em hipótese alguma devolverá a taxa de matrícula.


