
Disciplinas Isoladas 1º/2023 - INSTRUÇÕES  

INSCRIÇÕES ON LINE 

 

 

Relação de disciplinas oferecidas/nº de 
vagas: 
http://www.ppgem.eng.ufmg.br/grade.php  

 

De: 

16/01/2023 

a 

17/02/2023 

1 - Preencher requerimento próprio pela internet (página www.ppgem.eng.ufmg.br) 

2 – Anexar a seguinte documentação on line no formato PDF) 

• Curriculum vitae; 

• Cópia Histórico escolar; 

• Cópia do Diploma de curso superior ou declaração de colação de grau ou 
de defesa de mestrado/doutorado. 

• Arquivo único  dos seguintes documentos: cédula de identidade e CPF;  

Se for servidor da UFMG: último contra-cheque e autorização da chefia; 

Se estrangeiro: passaporte com visto temporário de estudante ou 
permanente válido. 

Obs: Caso o candidato opte por se inscrever em 2 discipl inas, ele deve estar 
ciente que deverá cursar estas duas disciplinas e n ão optar por umas delas, 
caso seja aprovada nas duas.  

RESULTADO ON LINE 01/03/2023 Link: https://ppgem.eng.ufmg.br/infoisoladas.php  

MATRÍCULA ON LINE De  

01/03/2023 

a 

06/03/2023 

O requerente que obtiver deferimento deverá efetuar a matrícula online pelo site 
do PPGEM, anexando o comprovante de recolhimento da taxa de matrícula.  

A MATRÍCULA CONSISTE EM EFETUAR O PAGAMENTO DA GUIA  E 
ANEXAR O COMPROVANTE NA PÁGINA DO PPGEM NESSE PERÍO DO. 

Observação : O requerente que obtiver deferimento receberá somente 01 (um) número 
de matrícula  e pagará apenas uma taxa , para qualquer número de disciplinas, não 
importando se se trata de disciplinas de níveis diferentes (graduação e pós-graduação). O 
pagamento deverá ser feito no Banco do Brasil (a guia será disponibilizada no dia do 
resultado). 

Matrícula para alunos estrangeiros 
Cadastro pelo DRCA: 

10/03/2023 Encaminhar para o e-mail ppgem@demet.ufmg.br os seguintes documentos : 
passaporte com visto temporário de estudante ou permanente, cédula de 
identidade expedida pela Polícia Federal e comprovação de que a situação do 
visto está regularizada e CPF. 

INÍCIO DO SEMESTRE 06/03/2023 O requerente que obtiver deferimento da matrícula poderá assistir às aulas a partir 
dessa data 

TÉRMINO DO SEMESTRE 07/07/2023  
 


