PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DEMOGRAFIA
Informações sobre a matrícula
A matrícula do 1º semestre de 2020 dos(as) alunos(as) da Pós-Graduação em Demografia será feita on line, através do
portal ‘MinhaUfmg’, no período de 09/12/2019 a 10/01/2020. Para acessar o portal, é necessário cadastrar uma
identidade digital.
Cadastro de e-mail da UFMG: Os(as) alunos(as) deverão obter também o e-mail da UFMG, para isso será feito um
cadastro através do Setor de Computação do ICEx. Alguns(mas) alunos(as) receberão o e-mail automaticamente após a
emissão do número de matrícula pelo DRCA. Os(as) alunos(as) que não receberem este e-mail automático deverão
procurar pelo setor de computação LCC (prédio do ICEX, sala 2040 - das 08:30 às 21:00 – fone: 3409-4916) para obter a
carta de NIP (número de identificação pessoal) para criação do login e a senha para acesso ao Sistema de Matrícula online da UFMG.

Os horários das aulas estão disponíveis na página do CEDEPLAR (www.cedeplar.ufmg.br)
O procedimento geral da matrícula tem as seguintes etapas:
I - A primeira etapa consiste na elaboração da Proposta de matrícula pelo(a) aluno(a). Nesta proposta ele(ela) seleciona
as atividades/turmas que deseja cursar no próximo semestre letivo. A proposta é enviada ao(à) orientador(a) que pode
aprová-la sem modificações ou propor alterações.
Se a proposta de matrícula for aceita pelo(a) orientador(a) sem alterações, ela será enviada à secretaria para análise e
conclusão do procedimento de matrícula.
II - Caso o(a) orientador(a) modifique a proposta, ela retorna ao(à) aluno(a) que poderá fazer uma única revisão e
reenviá-la ao(à) orientador(a) para nova análise.
O(a) orientador(a) faz a última análise da proposta, aceitando-a integralmente ou introduzindo novas modificações. A
proposta é então encaminhada à secretaria, para efetivação da matrícula.
No caso do(a) aluno(a) acatar a revisão do(a) orientador(a), a proposta é enviada diretamente para a secretaria do
programa.
III - A matrícula dos(as) alunos(as) que ainda não possuem orientador(a) definido(a) pelo Colegiado será analisada pela
Coordenadora do Programa de Pós-graduação.

Matrícula em disciplina eletiva, ou seja, de outro programa de pós -graduação na UFMG.
O(a) aluno(a) poderá incluir, além das disciplinas ofertadas por seu curso, disciplinas ofertadas por outros programas de
pós-graduação da UFMG, ou seja, a matrícula em disciplinas eletivas, será concomitante à matrícula regular. Caso tenha
dúvidas consulte o referido manual.

IMPORTANTE
A maneira mais rápida de fazer a matrícula é consultando previamente seu(sua) orientador(a) pelo e-mail ou
pessoalmente.
Caso o(a) aluno(a) não encontre seu(sua) orientador(a): Deverá consultar um dos membros do Colegiado (Laura
Wong, Ana Paula Verona, Luciana Luz, Simone Wajnman ou Gilvan).

O aluno deverá procurar fazer sua matrícula antes do último dia e não esquecer dos prazos.

