
PASSO 2 : ENVIO DOS DOCUMENTOS POR E-MAIL 
 

Período de Envio dos documentos: 
De 08 a 10/02/2022 (para quem fez o registro nesse período, conforme passo 1) 
De 22 a 25/02/2022 (para quem fez o registro nesse período, conforme passo 1) 
 

Encaminhar para o e-mail ppgem@demet.ufmg.br a documentação abaixo na ordem apresentada. 

 

Observações:  

 Os documentos deverão ser digitalizados e salvos em arquivo ÚNICO, em formato de arquivo do tipo PDF, na posição original do 

documento (horizontal ou vertical) e no tamanho A4.  

 Não serão aceitos documentos digitalizados de cabeça para baixo ou de lado, documento no formado retrato encaminhado no formato 

paisagem e vice-versa.  

 Documentos encaminhados indevidamente serão devolvidos ao candidato e a inscrição não será realizada. 

 

 DOCUMENTO A SEREM APRESENTADOS EM PDF NA 
SEGUINTE ORDEM  

OBSERVAÇÃO: 

1 CPF - Cadastro de Pessoa Física  

 

- 

2 Documento de Identidade  RG, RIC, Carteira emitida por órgão de classe com validade nacional, Carteira 
de Trabalho (página de identificação), CNH dentro da validade e 
acompanhada de outro documento em que conste a naturalidade, Identidade 
expedida por Ministério Militar, Identidade Policial Militar. 

3 Certidão de Nascimento ou de Casamento 

 

- 

4 Certidão de quitação eleitoral - Emitida no ano de 2022. 

 

Site para retirar sua certidão: http://www.tse.jus.br/eleitor-e-
eleicoes/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral 

 

5 Documento militar válido 

 (apenas candidato do sexo masculino), com informação de 
cumprimento das obrigações correspondentes e atualizado 
nos casos aplicáveis. 

Documentos válidos:  

 CAM - Certificado de Alistamento Militar (dentro da validade); Certificado 
de Reservista de 1ª ou 2ª Categoria;  

 Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) ou o antigo Certificado de 

mailto:ppgem@demet.ufmg.br


Documentos com data de validade expirada não poderão 
ser utilizados. A partir de 1º de janeiro do ano que 
completarem 46 anos de idade, os candidatos estarão 
desobrigados de apresentar o documento militar, nos 
termos dos arts. 170 e 210 do Decreto nº 57.654, de 20 de 
janeiro de 1966; 

 

Reservista de 3ª Categoria;  

 Certificado de Isenção (CI);  

 Certidão de Situação Militar;  

 Carta Patente;  

 Provisão de Reforma;  

 Atestado de Situação Militar;  

 Atestado de se encontrar desobrigado do Serviço Militar; Carteira de 
identidade militar (forças armadas);  

 Cartão de identificação militar (forças armadas); 

 Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo. 

6 Comprovante de residência atualizado 

 

Em seu nome ou de outrem 

7 Diploma do curso de graduação reconhecido pelo MEC  

O candidato que apresentou, no período da inscrição, 
documento comprobatório de estar em condições de 
concluir o Curso de graduação antes do período para 
registro acadêmico no Programa, deverá encaminhar para 
o e-mail da Secretaria, até às 17:00h do dia 09 de março 
de 2022, documento que comprove a conclusão do Curso 
de graduação (cópia do diploma de graduação, expedido 
por estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido ou 
declaração de conclusão de Curso em que conste a data 
da colação do grau).  

Não serão aceitas declarações com previsão de 
conclusão do Curso de graduação ou de colação do 
grau. 

Documentos válidos: diploma registrado, certificado ou declaração informando 
que o aluno concluiu o curso. Em caso de certificado ou declaração, deve 
constar a data da colação de grau.  

Para curso de graduação concluído no exterior, consultar o item 8 do link 
abaixo: https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Registro-
Academico/4.-Documentacao  

8 Formulário de Autodeclaração Étnico-Racial (para 
candidatos optantes negros) 

 

Formulário devidamente preenchido e assinado conforme modelo 
disponibilizado no item 7 do link abaixo: 
https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Registro-Academico/4.-
Documentacao  
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Candidatos estrangeiros: Consultar as documentações necessárias no link abaixo em “Se o candidato é estrangeiro”: 

https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Registro-Academico/4.-Documentacao 

 

 

https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Registro-Academico/4.-Documentacao

