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ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA 

Os(as) aprovados(as) no processo seletivo deverão realizar os seguintes

procedimentos:

 Preencher o formulário de cadastro prévio no dia 17 de julho

(Link: https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio);

 Entrar em contato com os(as) docentes citados abaixo/por e-mail/site e acordar

orientação (Contatos: https://sites.icb.ufmg.br/pginovacao/docentes/);

 Preencher  o  formulário  de  matrícula,  indicando  quais  disciplinas  pretende

cursar. O(a) orientador(a) deverá assinar o documento. Entregar à secretaria

até  o  dia  19  de  julho  (Requerimento  de  matrícula:

https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Formularios); 

 Entregar,  até  o  dia  19  de  julho,  os  documentos  necessários  para  que  o

Departamento  de  Registro  e  Controle  Acadêmico  –  DRCA  realize  a  sua

vinculação  ao  curso.  Cabe  salientar  que  não  será  necessário  apresentar

documentos  destinados  ao  Mestrado,  mas  os  documentos  para  o  DRCA

deverão  ser  entregues  à  secretaria  do  Mestrado  em  Inovação,  que  fará  o

encaminhamento necessário. Documentos: CPF, documento de identidade com

validade  nacional,  certidão  de  nascimento  ou  de  casamento,  certidão  de

quitação  eleitoral,  documento  militar  válido,  comprovante  de  residência  e

comprovante de conclusão de curso de graduação reconhecido pelo MEC (se

estrangeiro(a)  ou  formado(a)  do  exterior,  favor  entrar  em  contato  com  a

secretaria);



 Acesso  ao  Portal  Minha  UFMG –  A  partir  do  momento  da  confirmação  do

Registro Acadêmico pelo DRCA, você receberá, em até 72 horas, mensagem

eletrônica  contendo seu número de registro,  seus Números de Identificação

Pessoal  (NIPs)  e  orientações  de  acesso.  Você  deverá,  então,  fazer  o  seu

primeiro acesso ao Portal Minha UFMG e seguir as instruções recebidas. Os

usuários que já  possuam login e  senha de acesso ao Portal  Minha UFMG,

continuarão  usando  os  mesmos,  mas  deverão  aguardar  o  recebimento  da

mensagem eletrônica para os procedimentos;

 Carteira  de  estudante  –  Apresentar  documento  de  identidade,  CPF  e

comprovante de matrícula (emitido pela secretaria após o início do semestre),

na Central de Controle de Acesso (loja 26, 2º andar da Praça de Serviços do

campus Pampulha), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30

às 16h30. 

DOCENTES QUE INFORMARAM DISPOR DE VAGAS PARA ORIENTAÇÃO

DOCENTE VAGAS

Allan Claudius Queiroz Barbosa 1

Carlos Alberto Tagliati 2

Eduardo Romeiro Filho 2

Érico Franco Mineiro 1

Fabrício Bertini Pasquot Polido 2

Francisco de Paula Antunes Lima 1

Francisco Vidal Barbosa 1

Frédéric Jean Georges Frézard 1

Juliana Corrêa Crepalde Medeiros 1

Márcia Siqueira Rapini 1

Maria Cecília Pereira 1

María Esperanza Cortés Segura 1

Renata Simões Guimarães e Borges 1

Ulisses Pereira dos Santos 1

Cabe salientar que o processo seletivo ainda está em fase recursal, sendo assim, as

notas  e  as  colocações  poderão  ser  alteradas,  caso  haja  recurso  deferido  neste

sentido, nos termos do edital. 
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