
Calendário para matrícula 
1º semestre de 2013 

SEJAM BEM VINDOS! 

PARA SUA COMODIDADE E MAIOR EFICIÊNCIA DA SECRETARI A NO MOMENTO DE 
MATRÍCULA LEIA ATENTAMENTE, ABAIXO, TODAS AS INFORM AÇÕES SOBRE MATRÍCULAS. 

Para visualizar as disciplinas que serão ofertadas no 1º. Semestre de 2013 

 

Registro e Matrícula do aluno NOVATO 
(aprovados no processo seletivo do 1º. semestre 2013): 

 

NOVATOS 
Data-limite para finalização do processo seletivo para 

admissão aos Cursos de Pós-Graduação para o  
1º. Semestre 2013 

 
08/02/2013 

Data-limite para registro acadêmico, pelos alunos de pós-
graduação, para o 1º. Semestre de 2013, pelo DRCA  

 
22/02/2013 

Data-limite para entrega do formulário de matrícula na 
secretária do PPGEP com a relação de  disciplinas que irá 

cursar no 1o. Semestre de 2013 (matrícula regular ) 

 
 

22/02/2013 

Data-limite para para acerto presencial de matrícula, pelos 
alunos de pós-graduação na secretaria do curso que oferta a 

disciplina (matrícula eletiva)  

 
28/02/2013 

Formulário de matrícula: (www.ufmg.br/drca) 
 

 

Matrícula (on-line) do aluno VETERANO 
  

Acesso ao Sistema de Matrícula on-line para solicitação de matrícula em 
disciplinas do programa 

10/12/2012 
 a 

 24/02/2013 

Matrícula em Disciplina ELETIVA 

Obs:  Para o acerto de matrícula, o aluno interessado em cursar 
disciplina eletiva no PPGEP deverá trazer o formulário para 
requerimento de disciplina eletiva devidamente preenchido, com a  
autorização do Coordenador de seu Curso de Origem, histórico 
escolar e comprovante de matrícula no semestre em curso. 

Acesso ao Sistema de Matrícula on-line para solicitação  e efetivação de 
matrícula em disciplina eletiva 

26/02/2013  
a 

 27/02/2013 

Data-limite para para acerto presencial de matrícula, pelos 
alunos de pós-graduação na secretaria do curso de pós-

graduação que oferta a disciplina (matrícula eletiva)  

28/02/2013 
14 às 17 h 

Requerimento de matrícula  em disciplinas eletivas de pós-
graduação, pelos alunos da graduação , nos Colegiados dos 
Curso de pós-graduação  

08/03/2013 
14 às 17h 

Matrícula presencial em  disciplinas eletivas de pós-graduação, 
pelos alunos da graduação , nos Colegiados dos Curso de pós-
graduação 

11/03/2013 
14 às 17h 

 

Acesse (www.ufmg.br/drca) o formulário para requerimento em disciplina eletiva 

 



 

Calendário de Disciplina ISOLADA na UFMG 

Atenção:1) Cada candidato poderá requerer matrícula em apenas uma 
disciplina; 

  2) O pagamento do boleto para matrícula em isolada só será 
feito  pelo candidato, após a divulgação do resultado. Acesse o 

boleto http://www.ufmg.br/drca 
 

Requerimento de disciplina isolada  

Dia 12/03/2013 
 De 10 – 12 h e  14  às 17h 

Documentação necessária para protocolo 
em disciplina isolada 

Será divulgada no endereço: 
 

http://www.ufmg.br/drca 
 

Data do Resultado de requerimento de 
disciplina isolada no site do PPGEP 

 
Dia 13/03/2013 

De 14 às 17h 

Data da Matrícula em disciplina isolada 

Dia 14 e 15/03/2013 
De 10 – 12 h e  14  às 17h 

Outras informações  

- O formulário para requerimento em 

disciplina isolada está disponível em 

http://www.ufmg.br/drca 
 
A secretaria não fornece o formulário. 
 
- O boleto para pagamento da taxa de 
matrícula em disciplina isolada para 
os alunos que tiveram o requerimento 
aprovado no 1º semestre de 2013 
estará disponível no endereço: 

http://www.ufmg.br/drca 

 

 


