UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE FARMÁCIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

CALENDÁRIO PARA MATRÍCULAS - 2° SEMESTRE/2021 - PPGCF
01/09/2021 – Data de início do período de matrícula no sistema acadêmico para solicitações de
matrícula on line (MinhaUFMG), pelos alunos de Pós-Graduação, para o 2º período letivo de
2021.
Todos os alunos devem realizar matrícula mesmo que já tenham cumprido os créditos
exigidos. Neste caso, a matrícula a ser realizada é ETF (Elaboração de Trabalho Final).
Elaboração de trabalho final: A matrícula em ETF deve ser realizada sempre que o aluno estiver
em período de elaboração de trabalho final, com matrícula em outras atividades ou não. Também
em caso do aluno ter cumprido todos o créditos no programa.
26/09/2021 – Data limite do envio de proposta pelo aluno
Os alunos veteranos deverão apresentar formulário de requerimento de matrícula (disponível em
https://www.farmacia.ufmg.br/formularios-ppgcf/ ) e justificar por escrito o motivo da não
realização da proposta de matrícula on line caso não apresentem proposta até a data limite de
26/09/2021.
27/09/2021 – Data limite da avaliação do orientador
28/09/2021 – Data limite reenvio da proposta pelo aluno
29/09/2021 – Data limite da reavaliação do orientador
30/09/2021 - Data limite efetivação de matrícula on-line (matrícula regular e eletiva).

13/09/2021 – ENCERRAMENTO DO 1º PERÍODO LETIVO DE 2021.
13/10/21 e 14/10/21 - Acerto de matrícula pelos alunos de Pós-Graduação, nos Colegiados de
Cursos de Pós-Graduação (matrícula regular e eletiva).
13/10/2021 - INÍCIO DO 2º PERÍODO LETIVO DE 2021.
TRANCAMENTO DE MATRÍCULA:
12/01/2022 – Data limite para requerimento de trancamento parcial de matrícula no 2º período
letivo de 2021.
25/01/2022 - Data limite para requerimento de trancamento total de matrícula no 2º período
letivo de 2021.
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