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CADASTRO PRÉVIO E REGISTRO ACADÊMICO  

 PROCESSO SELETIVO 2021 

 

Os(as) candidatos(as) aprovados(as) e classificados(as) no Processo Seletivo 2021 

(Mestrado e Doutorado) deverão efetuar entre os dias 22 de fevereiro de 2021 a 26 

de fevereiro de 2021, exclusivamente pela Internet, o seu cadastro prévio 

mediante o preenchimento de formulário disponível na página eletrônica 

https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio . O Departamento de Registro e Controle 

Acadêmico (DRCA) tomará as providências para efetuar o registro acadêmico após 

o recebimento na forma exigida (cópias legíveis e sem rasuras, arquivo único 

digitalizado em formato .pdf) da documentação completa dos(as) candidatos(as) 

selecionados(as), bem como da ficha de cadastro prévio.  

 

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

classificado(a) deverá encaminhar para o e-mail ppgdufmg@gmail.com, entre os 

dias 22 de fevereiro de 2021 a 26 de fevereiro de 2021, a ficha de cadastro prévio, 

bem como toda a documentação listada no item “7” do Edital Processo Seletivo 

2021. 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 PS2021 - 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 encaminhar para a 

Secretaria do Programa até o dia 31 de março do ano de 2021 documento que 

comprove a conclusão do curso de graduação (cópia do diploma de graduação, 
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expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido, ou declaração de 

conclusão de curso em que conste a data da colação do grau)., ou, se aluno do 

curso de Mestrado do PPGD/UFMG, certidão de defesa de Dissertação. Não 

serão aceitas declarações com previsão de conclusão ou de colação. Os 

documentos devem ser encaminhados para o e-mail ppgdufmg@gmail.com.  

 

Informamos que os candidatos aprovados no Processo Seletivo 2021 devem 

aguardar publicação, na página do PPGD, quanto ao calendário de matrícula 

2020/1.  
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