
 

 

 

Disciplinas Isoladas – 1º Semestre 2017 

 

PROTOCOLO PARA SOLICITAÇÃO DE MATRÍCLA 

Dias 13 e 14 de  MARÇO de 2017 

Horário: de 08:30  às 11:30 e de 13:30  às 16:30. 

 
DATAS IMPORTANTES: 
*Dia 15/03/2017 - Organização dos pedidos alunos/departamentos 

*Dia 16 e 17 /03/2017 - Avaliação dos professores deferimento/indeferimento 

*Dia 20/03/2017 - Resultados no site da Escola de Veterinária 

*Dia 20 e 21 /03/2017 - Matrículas  

 

Documentos necessários no ato do pedido ( 13 e 14 de MARÇO):  

1- Requerimento devidamente preenchido; 

2- Curriculum vitae, acompanhado de cópia de títulos e diplomas que tiver;  

3- Histórico escolar ou documento equivalente;  

4- Cópia frente e verso do diploma de curso superior para disciplinas de pós-

graduação; 

5- Cópia da cédula de identidade;  

6- CPF (cópia); 

7- Comprovante de endereço (cópia); 

8*- Cópia do passaporte com visto temporário de estudante ou permanente válidos, 

se estrangeiro;  

9- Cópia do último contracheque e autorização da chefia, no caso de servidor da 

UFMG; 

(10)- Comprovante de recolhimento da taxa de matrícula (GRU), (só depois , se  for 

deferido o pedido). 

 

 

*Se for estrangeiro, o cadastro deverá ser feito no DRCA, apresentando os seguintes 

documentos originais: passaporte com visto temporário de estudante ou permanente, 

cédula de identidade expedida pela Polícia Federal e comprovação de que a situação 

do visto está regularizada e CPF. 



 

 

 

REQUERIMENTO: O Requerimento deve ser preenchido com endereço completo, 

telefone de contato, e-mail e justificativa.  O candidato poderá solicitar até três 

disciplinas no Programa. 

 

ATENÇÂO: Entregar um requerimento para cada disciplina se forem de professores 

diferentes, acompanhados das cópias da documentação exigida.   

O requerimento pode ser encontrado em: 

http://www.vet.ufmg.br/ensino_posgraduacao/documentos/3_20100115105010/ciencia

_animal  

A relação de disciplinas será divulgada até dia 08/03/2017 em: 

http://www.vet.ufmg.br/ensino_posgraduacao/texto/3_20100115105010_16/ciencia_a

nimal 

 

A aprovação da disciplina isolada dependerá da existência de vaga e da aprovação 

do currículo pelo professor, coordenador da disciplina. 

O oferecimento de algumas disciplinas poderá ser cancelado a critério do professor 

responsável. 

 

RESULTADO 

O resultado será divulgado no dia 20 MARÇO de 2017 no endereço: www.vet.ufmg.br  

e no quadro da Secretaria.  

 

MATRÍCULA EM DISCIPLINAS ISOLADAS 

Dia 13 e 14 DE MARÇO de 2017 

Horário: 08:30  às 11:30 horas e de 13:30 às 16:30 horas 

 

O candidato, após a aprovação de seu pedido, deve comparecer à Secretaria do 

Programa munido de: 

- Comprovante de recolhimento da taxa de matrícula (GRU),  

http://www.vet.ufmg.br/ensino_posgraduacao/documentos/3_20100115105010/ciencia_animal
http://www.vet.ufmg.br/ensino_posgraduacao/documentos/3_20100115105010/ciencia_animal
http://www.vet.ufmg.br/ensino_posgraduacao/texto/3_20100115105010_16/ciencia_animal
http://www.vet.ufmg.br/ensino_posgraduacao/texto/3_20100115105010_16/ciencia_animal
http://www.vet.ufmg.br/


 

  

Observação: O requerente que obtiver deferimento  pagará apenas uma taxa, e 

receberá somente 01 (um) número de matrícula  para qualquer número de disciplinas, 

não importando se se trata de disciplinas de níveis diferentes (graduação e pós-

graduação). O pagamento deverá ser feito no Banco do Brasil, das seguintes formas: 

depósito direto na Conta Única do Tesouro Nacional, informando conta 170500-8, 

agência 4201-3, código identificador 1530621522928832-2 e CPF do depositante, ou 

depósito através da guia única de recolhimento impressa com código de barras. 

 

Não serão aceitos comprovante de agendamento. 

OBS: NÃO SERÁ MATRICULADO O CANDIDATO QUE NÃO  APRESENTAR NA 

SECRETARIA O BOLETO PAGO E A  DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA . 

 

OBS: OS DOCUMENTOS SERÃO DEVOLVIDOS APÓS A EFETIVAÇÃO DAS 

MATRÍCULAS. Os alunos poderão retirá-los na Secretaria no dia efetivação. 

Secretaria de Pós-Graduação em Ciência Animal. 


