MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS

PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE MESTRADO EM MEDICINA
VETERINÁRIA – EDITAL 157/2018
IFNMG – 2º SEMESTRE/2018

COMUNICADO
MATRÍCULA DOS ALUNOS ESPECIAIS

Comunicamos que o período para matrícula dos Alunos Especiais será de 13 a 17 de
agosto de 2018. A matrícula do Aluno Especial está condicionada ao aceite do docente
responsável pela disciplina e deferimento do Colegiado do Programa de Pós-graduação em
Reprodução e Nutrição Animal, ainda, as matrículas estão limitadas a duas disciplinas por aluno
no semestre, devendo ser preenchido formulário específico para este procedimento.
Salientamos que o deferimento da matrícula como Aluno Especial não dá ao aluno qualquer
direito de participação efetiva no programa de pós-graduação, sendo necessária a participação
do aluno em um futuro processo seletivo para ingressar de forma efetiva no programa.

Documentos necessários para a realização da matrícula:
→ Requerimento de matrícula de aluno especial (1 via preenchida);
→ Cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento;
→ Cópia autenticada do Histórico do Ensino Superior;
→ Cópia autenticada do Diploma ou do certificado/declaração de conclusão da Graduação
emitida por instituição oficial reconhecida ou autorizada a funcionar pelo MEC;
→ O certificado/declaração de conclusão da Graduação será aceito para efeito de matrícula e
suprirá temporariamente o Diploma de Graduação;
→ Duas fotos 3x4 recentes;
→ Cópia autenticada da carteira de identidade;
→ Cópia autenticada do CPF;
→ Cópia autenticada do título de eleitor;
→ Cópia simples do comprovante de quitação eleitoral;
→ Cópia autenticada do certificado de reservista (somente para candidatos do sexo masculino);
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→ Cópia simples do comprovante de residência;
→ Para que a matrícula do aluno especial seja efetivada é necessário que o candidato
apresente todos os documentos elencados acima no ato da matrícula.
A matrícula poderá ser realizada:
→ Pessoalmente na Secretaria de Registros de Pós-Graduação do IFNMG – campus Salinas;
→ Na Secretaria de Registros de Pós-Graduação do IFNMG – campus Salinas – através de
terceiros, desde que este esteja munido de procuração simples (procuração sem registro
em cartório);
→ Via Correios (forma de envio: SEDEX) – no período definido para matrícula, sendo
obrigatório guardar o recibo de postagem como comprovante de matrícula. Endereço para
envio: Fazenda Varginha, Km 02 - Rodovia MG-404, CEP 39560-000, Salinas- MG. Aos
cuidados de Franciane Freitas – Secretaria de Registros de Pós-Graduação.

Horário de funcionamento da Secretaria de Registros de Pós-Graduação para efetivação de
matrículas:
Turno matutino: 8:30 h às 11:30 h
Turno vespertino: 13:30 h às 16:30 h
Salinas, 09 de agosto de 2018.

Prof. Dr. Eduardo Garrido
Coordenador em Exercício do Programa de Pós-graduação em Reprodução e Nutrição Animal

