INSTRUÇÕES PARA MATRÍCULA:

1) ALUNO REGULAR DE OUTRO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO-UFU
Aluno de outro programa da UFU para se matricular em disciplina do Programa de Pósgraduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas do Instituto de Ciências Biomédicas da
UFU:
Passos para a matrícula:
1) Solicitar requerimento de matrícula junto ao setor de atendimento ao aluno da UFU
2) Informar o nome e a sigla da(s) disciplina(s) a ser(em) cursada(s)
3) O coordenador do curso de origem assina o requerimento (será enviado, via protocolo
pela secretaria do programa)
4) A matrícula será processada e vai direto para o histórico do aluno (se o aluno precisar
validar os créditos é necessário outro procedimento: 1) solicitar no setor de
atendimento ao aluno a validação e ou aproveitamento da disciplina para integralizar
créditos no histórico - informar o nome da disciplina, período que cursou e o valor dos
créditos; 2) depois o requerimento vai para a coordenação do programa que emite a
certidão de estudos e demais providências;
Perguntas frequentes:
Quando deve fazer a matrícula?
R: no mesmo período que o programa estiver realizando matrícula para os alunos regulares
(ver datas disponíveis no primeiro e segundo semestre de acordo com o calendário acadêmico
da Pós-graduação-UFU)
É preciso algum documento?
R: não é necessário outro documento

2) ALUNO REGULAR DE PÓS-GRADUAÇÃO DE OUTRA INSTITUIÇÃO
Aluno regular de Pós-graduação de outra Instituição para se matricular em disciplina do
Programa de Pós-graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas do Instituto de Ciências
Biomédicas da UFU:
Passos para matrícula:
a)
b)
c)
d)
e)

Aceite do(s) professor(es) responsável(eis) pela disciplina
Número da matrícula no curso de origem;
Requerimento com autorização do curso (INSTITUIÇÃO) de origem;
Atestado de vínculo para alunos matriculados em outra Instituição: original
Requerimento de inscrição, em formulário próprio, em duas vias.

f) Comprovante de estar em situação regular no país, se estrangeiro;
g) Duas fotos 3X4 recente e colorida.
a) Fotocópia legível de:











Cédula de identidade;
Certidão de nascimento ou de casamento;
Certificado de reservista, se do sexo masculino;
CPF;
Diploma universitário ou certificado de término do curso de graduação
(autenticados frente e verso);
Diploma de pós-graduação stricto sensu (autenticados frente e verso),
se for o caso;
Histórico escolar do curso de graduação constando as disciplinas de
imunologia e parasitologia;
Histórico escolar do curso de pós-graduação stricto sensu (autenticados
frente e verso), se for o caso;
Título eleitoral com comprovante de última votação;

Perguntas frequentes:
Onde deve fazer a matrícula:
R: aluno que não possui nenhum vínculo com a UFU a matrícula será realizada na secretaria
do programa;
Quando deve fazer a matrícula?
R: na mesma data de matrícula para alunos especiais (ver datas disponíveis no primeiro e
segundo semestre de acordo com o calendário acadêmico da Pós-graduação-UFU);

