
Mestrado em Estudos da Ocupação – Disciplinas Isoladas 2º Semestre 2019

Protocolo de inscrição para seleção em disciplinas isoladas

                                                                                                                                             

Data: 07 de agosto de 2019 (4ª feira)
Horário: 08:30h às 12:00h e 14:00h às 17:00h
Não receberemos inscrições fora do prazo e do horário

Documentação exigida para inscrição na seleção:
* Formulário próprio (anexo);
* Justificativa da escolha da disciplina (pode ser feito no verso do formulário);
* Curriculum Vitae, acompanhado de cópia de títulos e diplomas; 
* Cópia do diploma de graduação e histórico escolar;
* Cópia do Cadastro de pessoa física (CPF) e cédula de identidade (RG); 
* Cópia do passaporte com visto temporário de estudante ou permanente válido, se estrangeiro;
* Cópia do último contracheque e autorização da chefia, no caso de servidor da UFMG.

Resultado da seleção: 09 de Agosto de 2019

Inscrição dos aprovados: 12 e 13 de Agosto de 2019

CÓDIGO
(TURMA)

DISCIPLINA DATA HORÁRIO PROFESSORA VAGAS

DIP
DTO853(1)

Tópicos especiais: Ocupação e
diversidade cultural (45h)

4ª feira 13:30-16:30 Cristiane Miryam Drumond
de Brito

05

DIP
DTO838(1)

Metodologia da pesquisa (60h) 5ª feira 13:00h às
17:00h

Ana Amélia Cardoso
Rodrigues

03

DIP
DTO897(1)

Estudos da Ocupação, Participação e
Inclusão (45h)

6ª feira 09:30h às
12:30h

Adriana de França
Drummond e Fabiane

Ribeiro Ferreira

03

Observações:
* Antes de efetuar o pagamento da taxa de matrícula verifique se sua matrícula foi  aceita. Alunos com
vínculo em cursos (Graduação e Pós-graduação) da UFMG não poderão solicitar matrícula em disciplina
isolada. Em hipótese alguma será devolvida a taxa de matrícula. 
* Aprovados verificar procedimentos nos links:
https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Disciplina-Isolada/Disciplina-Isolada-2019-21 
https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Formularios 
* O aprovado que obtiver deferimento receberá somente 01 (um) número de matrícula e pagará apenas uma
taxa, para qualquer número de disciplinas.
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