
divulgou as informações sobre a matrícula para alunos regulares no 2º semestre de 2013.PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA 

INFORMAÇÕES  DISCIPLINAS ISOLADAS 2013 /2 
 

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EM DISCIPLINAS ISOLADAS 
 
Dia 09 de agosto de 2013 - Horário: de 09 às 11 horas e de 14 às 16 horas  

Documentação: 

 Comprovação de pré-requisitos ou de condições para frequentar a disciplina:  
- Curriculum vitae, acompanhado de cópia de títulos e diplomas que tiver;  
- Histórico escolar ou documento equivalente; 
- Diploma de curso superior para disciplinas de pós-graduação. 
 Cópia da cédula de identidade;  
 Cópia do passaporte com visto temporário de estudante ou permanente válidos, se estrangeiro;  
 Cópia do CPF;  
 Cópia do último contracheque e autorização da chefia, no caso de servidor da UFMG.  
 
A documentação incompleta e após o prazo não será aceita na secretaria  
 
REQUERIMENTO: https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Formularios 
 
O Requerimento deve ser preenchido com endereço completo e telefone de contato e e-mail (pois será usado 
para matrícula). O candidato poderá solicitar no máximo três disciplinas no Programa. Cada disciplina deverá 
ser solicitada separadamente (uma cópia da documentação para cada disciplina; contudo caso seja o mesmo 
professor para duas ou três disciplinas: exige-se apenas uma cópia da documentação). Os pedidos serão 
avaliados pelo Professor da disciplina e a aprovação dependerá da existência de vaga.  
 
Não aceitaremos pedidos com mais de três disciplinas.  
 
O resultado será divulgado a partir do dia 13 de agosto de 2013 no endereço: 
http://www.vet.ufmg.br/ensino_posgraduacao/texto/4_20100115105020_10/zootecniar e no quadro da 
Secretaria.  

MATRÍCULA EM DISCIPLINAS ISOLADAS 
 
Dia 13 e 14 de agosto de 2013 
Horário: 09 às 11 horas e de 14 às 16 horas 
Os candidatos que tiverem seus pedidos aprovados deverão entregar na Secretaria o comprovante de 
pagamento do boleto e cópia dos documentos pessoais: Identidade, CPF e comprovante de endereço. 

*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. 

Observação: O requerente que obtiver deferimento receberá somente 01 (um) número de matrícula e 
pagará apenas uma taxa, 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 a qual poderá ser obtida no endereço:  

http://www.ufmg.br/drca/Taxa%20Disciplina%20Isolada%202010.pdf 

OBS: COMPROVANTE DE PAGAMENTO AGENDADO NÃO É VÁLIDO. NÃO SERÁ MATRICULADO O 
CANDIDATO QUE NÃO ENTREGAR O COMPROVANTE PAGO  
 

CERTIFICADO 

O certificado de conclusão da disciplina poderá ser solicitado à seção de ensino da unidade ou à secretaria 

do colegiado de curso de pós-graduação, após o encerramento do período letivo. 

https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Formularios
http://www.vet.ufmg.br/ensino_posgraduacao/texto/4_20100115105020_10/zootecniar

