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Identificação 

Nome completo 

Número de matrícula 

Nome do(a) orientador(a) 

Curso Mestrado em Geografia 

Doutorado em Geografia 

Aproveitar créditos de quais disciplinas? 

Nome da disciplina Código Instituição 

Carga 

horária 

Ano e 

semestre 

mailto:posgeog@igc.ufmg.br


Lembre-se de incluir estes documentos 
• Se a disciplina foi cursada no próprio PPG Geografia: 
• Se a disciplina foi cursada em outro PPG da UFMG: 
• Se a disciplina foi cursada em PPG externo a UFMG:  

Assinaturas 

Estudante 

Orientador(a) 

Data da solicitação 

Reservado ao Colegiado 

Deferimento Deferido 

Indeferido 

Comentários 

Anuência da coordenação 

Data da homologação 

Instruções gerais de preenchimento do formulário:
1 - Todos os campos devem ser preenchidos.
2 - O arquivo preenchido e assinado deve ser salvo como requerimento-aproveitamento-credito-disciplina-INCLUIR 
NOME DO REQUERENTE e enviado para o email posgeog@igc.ufmg.br
3 - O formulário já apresenta link para inclusão da assinatura digital, mas a critério do requerente, poderá também
ser assinado com a assinatura scaneada.
4 - Dúvidas sobre o aproveitamento de créditos em disciplinas devem ser enviadas para o email posgeog@igc.ufmg.br
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