
 

 

 

  

FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS  UFMG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA 
 

PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS 

DISCIPLINA ISOLADA  

 
 

   
 
  

ANO E SEMESTRE 

 
2017/2 

 
EXIGÊNCIA(S): 

 Existência de vaga >> oferta de disciplinas sujeita alterações até o fim das inscrições. 
DOCUMENTAÇÃO: 

 Comprovação de pré-requisitos ou de condições para freqüentar a disciplina; 

 Curriculum vitae, acompanhado de cópia de títulos e diplomas que tiver; 

 Histórico escolar ou documento equivalente; 

 Diploma de curso superior para disciplinas de pós-graduação; 

 Cópia da cédula de identidade; 

 Cópia do passaporte com visto temporário de estudante ou permanente válidos, se estrangeiro; 

 Cópia do CPF; 

 Os servidores ativos e inativos da UFMG (professores e funcionários técnico-administrativos do quadro permanente) devem 

apresentar a cópia do último contracheque e, no caso de servidores em atividade, a autorização da chefia imediata, para terem 

direito à isenção da taxa única. 

ATENÇÃO: 

a) O órgão responsável pela análise do requerimento poderá decidir pela dispensa de pré-requisitos, à vista da formação anterior do interessado; 

b)  serão analisados processos devidamente documentados. 

PROCEDIMENTO: 

DATA DO PROTOCOLO: 07 de agosto de 2017 >> NÃO HÁ NECESSIDADE DO PAGAMENTO DE TAXAS NO ATO DA 
INSCRIÇÃO – A TAXA PAGA INDEVIDAMENTE NÃO SERÁ RESTITUIDA PELA UFMG – PAGAMENTO SOMENTE NO 
ATO DA MATRÍCULA - SOMENTE PARA CANDIDATOS(AS) COM PEDIDO DEFERIDO. 

 

LOCAL:   
Universidade Federal de Minas Gerais  

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas  

Programa de Pós-Graduação em Ciência Política 

Sala: 4115 – 4º andar 

Horário: 10:30 às 11:30 | 14:30 às 15:30 

Preencher requerimento próprio, fornecido exclusivamente no link:  
 

https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Disciplina-Isolada/Disciplina-Isolada-2017-21 - fazer a justificativa da disciplina de opção 
no verso do formulário ou anexar a justificativa no formulário  (informar e-mail no formulário) e protocolizá-lo, junto com a documentação exigida.                                            
 

OBS: PEDIDO PARA APENAS UMA DISCIPLINA OPTATIVA 
 

DISCIPLINAS OPTATIVAS DISPONÍVEIS PARA INSCRIÇÃO: 
 
http://www.fafich.ufmg.br/ppgcp/disciplinas/ 
 
OBS: QUADRO DE DISCIPLINAS SUJEITO ALTERAÇÕES ATÉ O FIM DAS INSCRIÇÕES DISCIPLINAS SUJEITAS À DISPONIBILIDADE DE VAGAS 

https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Disciplina-Isolada/Disciplina-Isolada-2017-21
http://www.fafich.ufmg.br/ppgcp/disciplinas/


 

CADASTRO E MATRÍCULA 

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. 

O resultado será fornecido exclusivamente no site http://www.fafich.ufmg.br/ppgcp no dia 09 de agosto de 2017 a partir das 19:00hs. O 

requerente que obtiver deferimento deverá efetuar o cadastro e a matrícula na secretaria da Pós-graduação em Ciência Política – nos dias 

10 e 11 de agosto de 2017, munido do comprovante de recolhimento da taxa de matrícula, CPF (original) e cédula de identidade (original)* 

* Resultado será divulgado exclusivamente pelo site (FAVOR NÃO LIGAR); 

* Comparecer para matrícula somente candidatos com pedido deferido (SE O RESULTADO ATRASAR ESTAREMOS DIVULGANDO NO SITE – 

FAVOR NÃO COMPARECER PARA MATRÍCULA SEM ANTES OBTER O RESULTADO VIA SITE) – QUALQUER PROBLEMA NA DIVULGAÇÃO DO 

RESULTADO ESTAREMOS PROVIDENCIANDO A PRORROGAÇÃO DA MATRÍCULA; 

* Horário de Atendimento: 10:30 às 11:30 – 14:30 às 15:30 

* Candidato com pedido indeferido – retirar a documentação no prazo de 15 dias          

  Local: Sala 4115 – horário: 10:30 às 11:30. 

* Dúvidas: posdcp@fafich.ufmg.br 

*Se for estrangeiro, o cadastro deverá ser feito no DRCA, apresentando os seguintes documentos originais: passaporte com visto temporário 

de estudante ou permanente, cédula de identidade expedida pela Polícia Federal e comprovação de que a situação do visto está regularizada 

e CPF. 

Observação: 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). O pagamento 

deverá ser feito no Banco do Brasil, das seguintes formas: depósito direto na Conta Única do Tesouro Nacional, informando conta 170500-8, 

agência 4201-3, código identificador 1530621522928832-2 e CPF do depositante, ou depósito através da guia única de recolhimento impressa 

com código de barras. 

EMISSÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE MATRÍCULA: 

https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Disciplina-Isolada/Disciplina-Isolada-2017-21 

Cronograma 

Data do Protocolo 07/08/2017 

Resultado 09/08/2017 a partir de 19h – (site) 

Matrícula 10 e 11/08/2017 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

http://www.fafich.ufmg.br/ppgcp/
mailto:posdcp@fafich.ufmg.br
https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Disciplina-Isolada/Disciplina-Isolada-2017-21

