
DISCIPLINAS ISOLADAS GRADUAÇÃO – 2021/1 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO: 20/05/21 

Devido às medidas de restrições ocasionadas pela COVID-19, as inscrições 

serão realizadas somente por formulário online. Serão disponibilizados no site 

da Escola de Veterinária, dois (02) formulários de inscrição, um relacionado às 

disciplinas do curso de Medicina Veterinária, e outro, relacionado às disciplinas 

do curso Aquacultura. 

O candidato interessado em se inscrever, deverá preencher o formulário de 

inscrição, cujo link estará disponível no dia da inscrição, no site da Escola de 

Veterinária na página da Graduação em “Disciplinas Isoladas”. 

Para se inscrever o candidato deverá anexar ao formulário os seguintes 

documentos, em formato “PDF”: 

• Cópia do histórico escolar ou documento equivalente; 

• Curriculum vitae ou Currículo lattes, acompanhado de cópia de títulos 

(caso houver); 

 

O candidato poderá se inscrever em até 03 disciplinas da graduação; 

IMPORTANTE: Não temos a relação de disciplinas que serão ofertadas como 

isoladas no período de 2021/1, por isso, sugerimos que informem no 

requerimento de inscrição as disciplinas que têm interesse, e, caso seja ofertada, 

será analisada pelo Professor responsável pela disciplina. 

 

RESULTADO DA ANÁLISE DO REQUERIMENTO: 25/05/21 

O resultado do processo seletivo será publicado no site da Escola de Veterinária 

na página da Graduação em “Disciplinas Isoladas”. 

 

MATRÍCULA: 26 A 28/05/21 

O candidato que obtiver deferimento da inscrição, deverá preencher o formulário 

de matrícula disponível no site da Escola de Veterinária na página da Graduação 

em “Disciplinas Isoladas”, a partir do dia 26/05/21. 

Para realizar a matrícula é necessário preencher o formulário de matrícula e 

anexar a seguinte documentação em formato “PDF”. 

• Comprovante de endereço atualizado; 

• Identidade (frente e verso) e CPF; 

• Cópia do último contracheque, no caso de Servidor da UFMG; 

• Comprovante de pagamento da taxa de matrícula no valor de R$194,57. 

 



ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DA TAXA DE MATRÍCULA 

 

A GRU para pagamento está disponível no site da Escola de Veterinária 

em “ensino>graduação>documentos” ou através do link: 

 

https://sistemas.ufmg.br/sisarc/emissaogru/gerir/geriremissaogru.seam?

codigo=9YA6pJts3 

 

O pagamento da taxa é exclusivamente pelo Banco do Brasil.  

 

Preencher a guia e informar os dados solicitados. Em “Competência”, 

informar o mês e ano da oferta da disciplina. Em valor “principal e total” 

informar o valor da taxa no valor de R$194,57. 

 

OBS: O requerente que obtiver o deferimento receberá somente 01 (um) 

número de matrícula e pagará apenas uma taxa, independentemente da 

quantidade de disciplinas que forem deferidas. 

 

ACESSO AO SISTEMA ACADÊMICO 

 

Para solicitar acesso ao sistema “MINHA UFMG” é preciso enviar um e-

mail para o suporte e enviar cópia do comprovante de matrícula e 

documento de identificação com foto. 

E-mail: suporte@dti.ufmg.br 

 

 

ACESSO ÀS AULAS – ENSINO REMOTO 

 

Para maiores esclarecimentos quanto ao acesso ao ensino remoto, favor 

acessar o link abaixo ou no site da Escola de Veterinária em “Ensino 

Remoto”. 

 

Link:  

 

https://vet.ufmg.br/ensino_graduacao/texto/2_20110208131915_137/ 
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