
ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS

O candidato aprovado e classificado no Processo Seletivo Edital Regular 001/2022 deverá, no período de

20 a 31/01/2023:

- Efetuar, exclusivamente pela internet, seu cadastro prévio, mediante o preenchimento de formulário

disponível no site https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio/.

- Preencher e encaminhar para o e-mail processoseletivo.pos.geo.ufmg@gmail.com, o formulário de

requerimento de matrícula, disponível em: https://www.igc.ufmg.br/wp-

content/uploads/2022/08/requerimento-matricula-ppg-geografia-igc.pdf. As disciplinas que serão ofertadas

para o semestre 2023/1 estarão disponíveis no site do IGC: https://www.igc.ufmg.br/geografia/pos-

graduacao-em-geografia/disciplinas-posgeog/.

- Encaminhar para o e-mail processoseletivo.pos.geo.ufmg@gmail.com, as cópias legíveis dos documentos

necessários ao Registro Acadêmico.

INSTRUÇÕES PARA O CADASTRO PRÉVIO NA UFMG

Preencher a Ficha de Cadastro Prévio de Pós-graduação disponível em
https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio/

1º passo - Tela de login
Preencher os campos CPF e Data de Nascimento



2º passo - Tela de Acesso ao formulário
Selecionar “Preencher Ficha de Cadastro para Registro Acadêmico”

3º passo – Tela de Ação
Preencher TODOS os campos em branco

IMPORTANTE: Clicar em salvar.

DOCUMENTAÇÃO PARA O REGISTRO ACADÊMICO:

a) Histórico escolar do curso de graduação;

b) Cópia (frente e verso) de diploma do curso de graduação ou documento equivalente;

c) Comprovante de endereço;

d) Cópia da certidão de nascimento ou casamento;

e) Cópia da carteira de identidade ou CNH;

f) Cópia do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;

g) Prova de estar em dia com as obrigações militares (candidatos do sexo masculino). Obs.: A partir de 1º

de janeiro do ano que completarem 46 anos de idade, os candidatos estarão desobrigados de apresentar o

documento militar, nos termos dos arts. 170 e 210 do Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966;

h) Certidão de quitação eleitoral com registro da última votação, que poderá ser obtida em

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral, no caso de candidato (a) brasileiro (a).

Não serão aceitos comprovantes individuais de votação;

i) O candidato autodeclarado negro, que optar pela seleção por meio da reserva de vagas, deverá

apresentar, de acordo com o que dispõe a Resolução do CEPE/UFMG nº 02/2017, o formulário de

Autodeclaração Étnico-racial preenchido, disponível no link https://www.igc.ufmg.br/geografia/pos-

graduacao-em-geografia/editais-em-pos-graduacao-em-geografia/.



Os candidatos aprovados e classificados deverão enviar para o e-mail do processo seletivo do Programa

(processoseletivo.pos.geo.ufmg@gmail.com) até o dia 05/02/2023, as comprovações de conhecimento

de línguas estrangeiras. O não cumprimento dessa exigência no prazo especificado implicará a exclusão

do candidato no processo seletivo (Item 1.10.6 do Edital).

O candidato que apresentou, no período de inscrição, documento comprobatório de estar em condições de

concluir o curso de graduação antes do período para registro acadêmico no curso de pós-graduação,

deverá enviar para o e-mail: processoseletivo.pos.geo.ufmg@gmail.com, até o dia 05/02/2023, documento

que comprove a conclusão do curso de graduação (cópia do diploma de graduação, expedido por

estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido ou declaração de conclusão de curso em que conste a

data da colação do grau). Não serão aceitas declarações com previsão de conclusão ou de colação, bem

como certificado ou declaração emitidos há mais de três anos (Item 7.4 do Edital).

REGISTRO ACADÊMICO

O DRCA, após receber a documentação enviada pela Secretaria do curso, realizará a conferência dos dados

da Ficha de Cadastro previamente preenchida pelo Candidato com a documentação enviada e confirmará ou

não o Registro Acadêmico.

Caso seja confirmado, será atribuído um número de registro ao candidato. Caso haja algum problema com a

documentação ou com alguma das etapas anteriores, o DRCA entrará em contato com a Secretaria para

informá-la e solicitar providências, podendo, inclusive, devolver documentações incompletas, ilegíveis

ou insuficientes para a realização da conferência.


