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ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA 

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

procedimentos:

 Entregar,  no  dia  11  de  fevereiro,  os  documentos  necessários  para  que  o

Departamento  de  Registro  e  Controle  Acadêmico  –  DRCA  realize  a  sua

vinculação ao curso. Item 7.2 do Edital;

 Entrar  em  contato  com  os(as)  docentes  indicados  por  e-mail  e  acordar  a

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  fevereiro  (Requerimento  de  matrícula:

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

 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. 

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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