
 

 
  

 

 
INFORMATIVO - DISCIPLINAS ISOLADAS 2021/01 

 
ATENÇÃO: A RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS OFERTADAS SERÁ 

DIVULGADA A PARTIR DO DIA 14/05 
 

INSCRIÇÕES – 20/05/2021 

 
Devido às medidas de isolamento social, as inscrições serão realizadas somente por 

formulário on-line. 

 

O candidato interessado deverá preencher o formulário de inscrição, cujo link estará 

disponível no dia destinado à inscrição, no site da Pós Graduação em Ciência Animal; 

na opção “Disciplinas Isoladas”. 

 

Para realizar a inscrição, o candidato deverá anexar os seguintes documentos, em 

formato pdf: 

 diploma de graduação, 

 diploma de pós-graduação (caso houver), 

 cópia do histórico escolar da graduação 

 curriculum-vitae 

IMPORTANTE: para realizar a inscrição via formulário é necessário estar logado no 
endereço de email que será informado no ato da inscrição. 
 
O candidato poderá se inscrever em até 3 disciplinas e será matriculado em todas as 
disciplinas em que for aprovado. 
 

ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES 

 
A análise das inscrições será realizada pelos professores responsáveis pelas 
disciplinas, não cabendo recurso em caso de indeferimento. 
 

RESULTADO – 25/05/2021 

 
O resultado do processo seletivo será divulgado no site da Pós Graduação em 
Ciência Animal, na aba “Disciplinas Isoladas”. 
 

MATRÍCULA – 26 à 28/05/2021 

 
O candidato que obtiver deferimento deverá preencher o formulário de matrícula, cujo 
link estará disponível à partir do dia 26/05 no site da Pós Graduação em Ciência 
Animal, na aba “Disciplinas Isoladas. 
 
  



 

 
  

 

 
Para efetivação da matrícula, será anexar ao formulário de inscrição os seguintes 
documentos, em formato pdf: 
 

 Cópia da cédula de identidade; 

 Cópia do CPF; 

 Cópia do último contra-cheque, no caso de servidor da UFMG. 

 Comprovante de pagamento da taxa de matrícula (GRU), no valor de R$ 

194,57 

IMPORTANTE: para realizar a matrícula via formulário é necessário estar logado no 
endereço de email que será informado no ato da inscrição. 
 

INSTRUÇÕES PARA EMISSÃO DE GRU 

 

a) Gerar Guia de Recolhimento da União (GRU) pela internet (link abaixo) 

 

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

=9YA6pJts3 

 

b)  Preencher o formulário informando os seguintes dados: 

CPF/CNPJ: digitar o número do CPF de quem cursará a disciplina 
isolada 

Nome do Contribuinte: nome da pessoa que cursará a disciplina isolada 

Competência: mês da matrícula / ano de oferta da disciplina 

Data do Vencimento: data para efetuar o pagamento 

Valor Principal: valor da taxa de disciplina isolada R$ 194,57 

Valor Total: repetir o valor da taxa de disciplina isolada R$ 194,57 

Clicar em GERAR GRU   

ATENÇÃO: Antes de efetuar o pagamento da taxa de matrícula verifique se sua 
matrícula foi aceita. Alunos com vínculo em cursos (Graduação e Pós-graduação) da 
UFMG não poderão solicitar matrícula em disciplina isolada. Em hipótese alguma será 
devolvida a taxa de matrícula. 

 
Observação: O requerente que obtiver deferimento receberá somente 01 (um) número 
de matrícula e pagará apenas uma taxa, para qualquer número de disciplinas, mesmo 
se tratando de disciplinas de níveis diferentes (graduação e pós-graduação). 
  

https://sistemas.ufmg.br/sisarc/emissaogru/gerir/geriremissaogru.seam?codigo=9YA6pJts3
https://sistemas.ufmg.br/sisarc/emissaogru/gerir/geriremissaogru.seam?codigo=9YA6pJts3


 

 
  

 

 

ACESSO AO SISTEMA ACADÊMICO  

 
Os alunos de disciplinas isoladas deverão solicitar acesso ao 
site http://minha.ufmg.br, enviando mensagem com o número de registro (informado 
no comprovante de matrícula) e documento de identificação com foto (digitalizado) 
para suporte@dti.ufmg.br . 
 
Para os servidores da UFMG, a aba “Aluno” irá aparecer no minhaUFMG 
aproximadamente 48 horas depois da matrícula na disciplina. 
 
Caso não apareça após esse prazo, enviar mensagem 
para suporte@dti.ufmg.br solicitando unificação. 
 

ACESSO ÀS AULAS – ENSINO REMOTO 

 
Com o objetivo de viabilizar a realização de atividades remotas, é necessário realizar 
cadastro na plataforma G Suite for Education. 
 
As instruções para o cadastro encontram-se no link abaixo: 
 
https://vet.ufmg.br/ensino_graduacao/texto/2_20110208131915_137/ 

 

CERTIFICADO 

 
O certificado de conclusão da disciplina poderá ser solicitado à secretaria do 
colegiado de curso de pós-graduação, após o encerramento do período letivo. 
 

CRONOGRAMA 

 

Mês Datas Atividade 

MAIO 20 Inscrições, via formulário 

25 Data-limite para divulgação do resultado do 
requerimento 

26 a 28 Matrícula, via formulário 

 
 

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

