Universidade Federal de Minas Gerais
Faculdade de Farmácia
Programa de Pós-Graduação em Ciências
Farmacêuticas

CALENDÁRIO PARA MATRÍCULAS - 1° SEMESTRE/2016
21/12/2015 a 15/02/2016 - Período para solicitações de matrícula on line, pelos alunos de PósGraduação, para o 1º período letivo de 2016 (matrícula regular e eletiva).
25 e 26/02/2016 - Acerto presencial de matrícula em disciplinas eletivas e regulares, pelos alunos
de Pós-Graduação, nos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação.
07/03/2016 - Requerimento de disciplinas eletivas de pós-graduação, pelos alunos de graduação,
nos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação.
08/03/2016 - Matrícula presencial em disciplinas eletivas de pós-graduação, pelos alunos de
graduação, nos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação.
03/03/2016 - INÍCIO DO 1º PERÍODO LETIVO DE 2016
07/03 a 10/03/2016 - *Protocolo de requerimento de matrícula em disciplina isolada.
14/03/2016 - Divulgação dos resultados dos requerimentos de matrícula em disciplinas isoladas.
15 e 16/03/2016 Matrícula em disciplinas isoladas (entrega do comprovante da taxa de matrícula)
Obs.: *Formulário de requerimento disponível no site: www.ufmg.br/pos/farmacia ou na secretaria.
Documentos necessários para o protocolo em disciplina isolada:
 Comprovação de pré-requisitos ou de condições para freqüentar a disciplina;
 Curriculum vitae, acompanhado de cópia de títulos e diplomas que tiver;
 Histórico escolar ou documento equivalente;
 Diploma de curso superior ou declaração de conclusão de curso;
 Cópia da cédula de identidade;
 Cópia da certidão de nascimento (se solteiro) ou casamento (se casado)
 Cópia do passaporte com visto temporário de estudante ou permanente válido, se
estrangeiro;
 Formulário de requerimento de disciplinas de pós-graduação preenchido.
 Cópia do último contracheque e autorização da chefia, no caso de servidor da UFMG.
 Comprovante de endereço
 Cópia do CPF;
 O candidato aceito deverá realizar o pagamento de taxa (verificar valor e boleto na
secretaria) para efetuação de matrícula.

Atenciosamente,
Eduardo Moreira de Castro
Secretário do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas
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