
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE / UFMG 
CALENDÁRIO PARA MATRÍCULAS - 1º SEMESTRE 2020 

ALUNOS 
VETERANOS 

16/12/2019 
(SEGUNDA-FEIRA) 

Início do período de 
matrícula online, pelos 

alunos para o 1º período 
letivo de 2020. 

06/02/2020 
(QUINTA-FEIRA) 

Data-limite de envio de 
proposta pelos alunos de 

para o 1º período letivo de 
2020. 

10/02/2020 
(SEGUNDA-FEIRA) 

Data-limite para efetivação 
matrícula, para o 1º período 

letivo de 2020. 

25/02/2020 e 
26/02/2020 

(TERÇA E QUARTA -FEIRA) 

Acerto presencial de 
matrícula, pelos alunos de pós-

graduação, no Colegiado. 
 

DISCIPLINAS 
ELETIVAS 

PARA 
ALUNOS DA 

PÓS-
GRADUAÇÃO 

 

10/02/2020 a 
05/03/2020 

Entrega da documentação e 
do requerimento de 

matrícula em atividade 
acadêmica eletiva para o 1º 

período letivo de 2020. 

09/03/2020  
(QUINTA-FEIRA) 

Resultado do requerimento 
de matrícula em atividade 

acadêmica eletiva para o 1º 
período letivo de 2020. 

 

Documentação: 
Formulário de matrícula em 

atividade acadêmica eletiva e 
cópias de: Histórico da 
Graduação, Currículo 

Lattes, CPF e RG 

DISCIPLINAS 
ELETIVAS 

PARA 
ALUNOS DA 

GRADUAÇÃO 

10/02/2020 a 
05/03/2020 

Entrega da documentação e 
do requerimento de 

matrícula em atividade 
acadêmica eletiva (formação 

livre) para o 1º período 
letivo de 2020. 

09/03/2020  
(SEGUNDA -FEIRA) 

Resultado do requerimento 
de matrícula em atividade 

acadêmica eletiva 
(formação livre) para o 1º 

período letivo de 2020. 

 

Documentação: 
Formulário de matrícula em 
atividade acadêmica eletiva 
(formação livre) e cópias de: 

Histórico da 
Graduação, Currículo 

Lattes, CPF e RG 



 

 A secretaria do PPGCE abre para atendimento externo no período de 08:30h às 11:30h e de 13:00h às 16h30. 

 Apenas para as disciplinas isoladas: Deve ser entregue uma cópia da documentação e um formulário de matrícula em disciplina 
isolada ao colegiado para cada professor que ministra a disciplina que se deseja cursar.  

 Para as disciplinas isoladas e eletivas não será possível matricular-se em disciplinas obrigatórias. 

 O candidato a disciplinas eletivas ou isoladas, pode se candidatar a quantas disciplinas quiser, porém, poderão ser cursadas no 
máximo três disciplinas. 

 Apenas para as disciplinas isoladas: As informações relativas à matrícula em disciplinas isoladas podem ser encontradas no link: 
“http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/ciencias_do_esporte_mestrado__doutorado/exibe/53/matracula_em_discipli
nas_isoladas”  

 Apenas para as disciplinas isoladas: O pagamento da GRU para as disciplinas isoladas deve ser feito apenas depois do aceite do 
professor. 

 
DISCIPLINAS 

ISOLADAS 

10/02/2020 a 
05/03/2020 

Entrega da documentação e 
do requerimento de 

matrícula em disciplina 
isolada de pós-graduação. 

09/03/2020  
(SEGUNDA-FEIRA) 

Data-limite para divulgação 
dos resultados dos 

requerimentos de matrícula 
em disciplinas isoladas. 

10/03/2019 e 
11/03/2019 

(TERÇA E QUARTA-FEIRA) 

Entrega da GRU e efetivação 
da matrícula em disciplinas 
isoladas de pós-graduação. 

Documentação: 
Formulário de matrícula em 

disciplina isolada e cópias de: 
Diploma de graduação, 
Histórico da Graduação, 

Currículo Lattes, CPF e RG 


