
CALENDÁRIO DE MATRÍCULAS: 2º semestre/2016 
- Todos os procedimentos relativos às matrículas em disciplina isolada e acertos 
presenciais de matrícula são efetuados na Secretaria do PPGH, FAFICH, 4ºandar – Sala 
4142, de 09h00 às 11h30 e de 13h30 às 17h00. 
- Os alunos regulares do PPGH e de disciplina eletiva da pós-graduação da UFMG se 
matriculam online, através do Portal Minha.UFMG. 
 
Para alunos regulares do PPGH 
- O aluno deverá inscrever-se através do Portal MinhaUFMG nas disciplinas  obrigatórias 
do respectivo semestre de curso e em disciplinas optativas, escolhidas em comum acordo 
com o orientador. 
- Durante a fase de elaboração da dissertação ou tese, independente de estar ou não 
matriculado em disciplinas curriculares, e especificamente no último período do curso, o 
aluno deverá inscrever-se em "Elaboração de Trabalho Final". Alunos que não vão cursar 
disciplinas também devem inscrever-se em "Elaboração de Trabalho Final", assim como os 
alunos que vão cursar somente disciplinas eletivas em outros Programas de Pós-
graduação da UFMG, no PPGH, devem inscrever-se em "Elaboração de Trabalho Final". 
 
Datas: 
- Data Início: 27 de junho de 2016 
- Data-limite para envio da proposta pelo aluno: 03 de julho de 2016; 
- Data-limite para avaliação do orientador: 10 de julho de 2016 (Somente em caso de 
solicitação do orientador de alterações da primeira proposta de matrícula do aluno); 
- Data-limite para reenvio da proposta pelo aluno: 13 de julho de 2016; 
- Data-limite para reavaliação do orientador: 17 de julho de 2016; 
- Acerto presencial de Matrícula: Dia 19 e 20 de julho de 2016. (Documento: Formulário 
de “Requerimento de Matrícula – Pós-graduação”, assinado pelo orientador). 
 
Para candidatos a disciplinas eletivas 
Alunos de outros programas de Pós-graduação da UFMG poderão requerer matrícula em 
disciplinas optativas do PPGH, então caracterizadas como disciplinas eletivas. 
I. Protocolo de requerimento de matrícula: Matrícula online, no Portal MinhaUFMG 
Datas: 27 de junho a 03 de julho de 2016 
II. Acerto presencial de Matrícula 
Data: 19 e 20 de julho de 2016 
Documentos: Formulário de “Requerimento de Matrícula em Atividade Acadêmica Eletiva – 
Para alunos dos cursos de pós-graduação”, preenchido e assinado pelo aluno e PELO 
Orientador e/ou Coordenador do Curso de Origem; Curriculum vitae; Carteira de Identidade 
ou equivalente. 
 
Para candidatos a disciplinas isoladas 
Graduados em Arquitetura e Urbanismo ou em outras áreas poderão requerer matrícula 
em disciplinas optativas do PPGH, então caracterizadas como disciplinas isoladas. 
- Cada candidato poderá requerer matrícula em somente uma disciplina isolada por 
semestre. 
I. Protocolo presencial de requerimento de matrícula 
Data: 05 de agosto 2016 
Documentos: 
*Formulário de “Requerimento de Matrícula em Disciplina Isolada”, preenchido e assinado; 
*Cópia do diploma de graduação; 



*Cópia do histórico escolar de graduação; 
*Curriculum vitae; 
*Cópia do CPF e da Carteira de Identidade, ou equivalente; 
*Justificativa, contendo: 
-Questões a serem abordadas em uma eventual temática de mestrado ou de doutorado; 
-Motivos que levaram à procura da disciplina; 
-Perspectivas após a conclusão da disciplina em relação ao PPGH. 
II. Matrícula presencial 
Datas: 22 de agosto de 2016 
Documento: Entrega do Comprovante de Pagamento da Taxa de Matrícula 

 

CALENDÁRIO DE MATRÍCULA 2016/2 – ALUNOS REGULARES 
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2016/2 
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