
 

 

DISCIPLINAS ISOLADAS 1º SEMESTRE 2021 
 

Protocolo de inscrição para seleção em disciplinas isoladas: 
 

Data: de 03 de maio de 2021 (segunda-feira) até 23:59 do dia 20 de maio de 2021, todas 
inscrições deverão ser realizadas via e-mail: ppgce@eeffto.ufmg.br. 

Não receberemos inscrições fora do prazo e do horário. 

Documentação exigida na inscrição para a seleção: 

 Formulário próprio; (deve ser mandado 1 formulário para cada professor de disciplina – 
caso queira mais de uma disciplina do mesmo professor, pode colocar no mesmo 
formulário) 

 Justificativa pela escolha da disciplina (pode ser feito no verso do formulário); 

 Cópia de diploma de graduação, histórico escolar e currículo lattes (resumido); 

 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. 

Resultados da Seleção: Até o dia 25 de maio de 2021 (terça-feira) 
Inscrições dos Aprovados: dia 26 a 28 de maio de 2021 (quarta a sexta-feira) 

RESSALTAMOS QUE O ALUNO NÃO TERÁ NENHUM VINCULO INSTITUCIONAL COM A 
UFMG, CURSANDO AS DISCIPLINAS ISOLADAS. 

 

OBSERVAÇÕES: 

1 - Não pagar a guia de recolhimento da união antes da divulgação do resultado final; 

2 - Aprovados verificar procedimentos nos links: 
https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Disciplina-Isolada/Disciplina- 
Isolada-2020-21 

3 - 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). 

 

 

ATENÇÃO: 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. 
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