
MATRÍCULA E INÍCIO DO CURSO 

 

1. A matrícula regular no Curso de Mestrado deverá ser efetuada junto à Secretaria de Registro e 

Controle Acadêmico situada na Alameda das Acácias, n° 70, bairro São Luiz / Pampulha, Belo 

Horizonte/MG, nos dias 27 e 28 de janeiro de 2020, das 9h às 16h e as aulas terão início em 03 de 

fevereiro de 2020. 

2. A matrícula do candidato aprovado somente será efetuada com a entrega do formulário de 

matrícula, devidamente preenchido, datado e assinado, a ser disponibilizado na Secretaria de 

Registro e Controle Acadêmico, e dos documentos abaixo listados: 

 02 (duas) fotos ¾ recentes (tiradas há menos de seis meses). 

 Cópia da carteira de identidade; 

 Cópia do título de eleitor e documento de quitação eleitoral (comprovante de votação 

referente à última eleição ou certidão de quitação eleitoral emitida em 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral); 

 Cópia do comprovante de quitação das obrigações militares (no caso de candidatos do sexo 

masculino); 

 Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

 Cópia da Certidão de nascimento ou casamento. 

 Cópia do Histórico escolar de graduação. 

 Cópia de Diploma de curso superior de graduação, devidamente reconhecido pelo MEC, ou 

documento equivalente ou, ainda, declaração emitida pela coordenação do curso, atestando 

estar o candidato em condições de concluir o curso de graduação até o final do prazo 

estabelecido neste Edital para realização da matrícula no Curso de Mestrado. 

(apresentar documento original para “confere”) 

3. O candidato que, no momento de sua inscrição no processo seletivo, não tenha anexado ao 

formulário eletrônico de inscrição documento que comprove ter concluído curso superior de 

graduação, nos moldes do item 3.1. alínea “g”, deverá obrigatoriamente apresentá-lo no ato da 

matrícula no curso. 

4. A matrícula deverá ser feita presencialmente, pelo próprio candidato ou por seu procurador 

devidamente designado para este fim. 

5. Pedidos de aproveitamento de disciplinas cursadas em outros programas de pós graduação 

stricto sensu poderão ser solicitados somente no período da matrícula inicial no curso. 


