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CADASTRO PRÉVIO E REGISTRO ACADÊMICO 

PROCESSO SELETIVO 2023 

 

Os(as) candidatos(as) aprovados(as) e classificados(as) no Processo Seletivo 

2023 (Mestrado e Doutorado) deverão efetuar entre os dias 12 de dezembro de 

2022 a 14 de dezembro de 2022, exclusivamente pela Internet, o seu cadastro 

prévio mediante o preenchimento de formulário disponível na página 

eletrônica  https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio .  

 

Para realização do registro acadêmico o(a) candidato(a) aprovado(a) e 

classificado(a) deverá encaminhar para o e-mail 

processoseletivo2023@gmail.com, entre os dias 12 de dezembro de 2022 a 14 

de dezembro de 2022, a ficha de cadastro prévio, bem como toda a 

documentação listada no item “8.2” do Edital Processo Seletivo 2023. 

Informamos que a ficha de cadastro prévio deve ser anexada junto à 

documentação para registro. 

 

Atenção: a documentação deve ser encaminhada em formato pdf, legível e em 

arquivo único. No assunto do e-mail, o candidato deve escrever: “Cadastro 

Prévio e Registro PS2023 - Nome do Candidato” 

 

Os(as) candidatos(as) que, no ato da inscrição, tiverem apresentado documento 

comprobatório de estarem em condições de concluir o curso de graduação 

antes do período para registro acadêmico na pós-graduação deverão enviar 

https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio
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para o e-mail processoseletivo2023@gmail.com, até o dia 27 de janeiro de 

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. 

 

Informamos que os candidatos aprovados no Processo Seletivo 2023 devem 

aguardar as informações da secretaria do PPGD, sobre a realização da 

matrícula nas disciplinas. 

 

 

 

 

 


