
INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADAS 2021/1  

PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOLOGIA 

 

Os alunos interessados em cursar as disciplinas da Pós-graduação em Zoologia no 

primeiro semestre de 2021 devem seguir as instruções abaixo:  

1)Acessar o link https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Formularios 

2)Preencher o REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EM DISCIPLINA ISOLADA 

3)Após o requerimento ser preenchido, impresso e assinado, o candidato deve anexar 

cópia de identidade, CPF, comprovante de residência, currículo Lattes e uma 

justificativa do porquê deseja cursar a(s) disciplina(s), e enviar exclusivamente por e-

mail (pgzoo@icb.ufmg.br) até o dia 20/05/2021. Não serão aceitos requerimentos após 

essa data.   

4)Caso o candidato seja aceito na disciplina, ele deve pagar a GRU que se encontra no 

mesmo link do Item 1 desse documento. Lembramos que o aluno deve pagar a GRU 

somente se aprovado em alguma disciplina.  

5)O resultado será divulgado na página do Programa no dia 25/05/2021 até às 16h. Os 

alunos aprovados devem enviar por e-mail o comprovante da GRU paga até o dia 

28/05/2021, ao meio dia. A matrícula dos aprovados só será feita mediante recebimento 

do comprovante da GRU paga. Comprovantes não entregues na data e horário descritos 

acima não terão sua matrícula efetuada. 

6)Havendo mais candidatos que vagas nas disciplinas, a aprovação será feita por ordem 

de inscrição. 

7)As disciplinas que serão oferecidas como isoladas são as descritas no quadro abaixo: 
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QUADRO DE HORÁRIO DE ISOLADAS DA PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOLOGIA 

1º SEMESTRE DE 2021 

 

Código Disciplina Professor (es) Dia/Semana Horário Início Créditos Vagas Sala 

ZOL819 Sistemática Filogenética Adalberto José dos 

Santos / Kirstern Lica  

2ª feira 

4ª feira 

6ª feira 

14:00-17:40 24/05 

a 

25/06 

4 5  

 

ZOL820 Sistemática Molecular Almir Rogério Pepato 2ª feira 

4ª feira 

6ª feira 

14:00-17:40 02/08 

a 

10/09 

4 5  

ZOL827 Biogeografia Histórica 

 

Mario Alberto Cozzuol 2ª feira 

5ª feira 

15:00-17:00 17/05 

a 

09/09 

4 5  

ZOL832 

(Turma 1) 

Tópicos em Zooologia II - 

Bioacústica 

Rachel Montesinos 2ª feira 

3ª feira 

4ª feira 

5ª feira 

6ª feira 

13:30-18:00 02/08 

a 

13/08 

3 5  

  


