REDE TEMÁTICA EM ENGENHARIA DE MATERIAIS
UFOP - UEMG
Pós-Graduação em Engenharia de Materiais
_____________________________________________________________
Edital 002/2019
CONVOCAÇÃO PARA REQUERIMENTOS À VAGA DE ALUNOS ESPECIAIS NO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE MATERIAIS DA REDEMAT
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais da REDEMAT comunica aos
interessados que receberá, em sua secretaria, localizada na Praça Tiradentes, 20 – Centro – Ouro Preto-MG,
requerimentos de candidatos à vaga de alunos especiais (para cursar disciplina isoladas), nos dias 18 e 19 de
março de 2019, no horário de 08:00h às 11:00h e de 13:30h às 16:30h.
Comunica, outrossim, que as regras para seleção obedecem os seguintes critérios:
 Comprovação da graduação.




Existência de Vagas na turma.
Número de disciplinas já cursadas na REDEMAT, com aproveitamento.
Necessidade de complementação de créditos já concluídos na REDEMAT.

Documentos necessários para inscrição: Formulário de requerimento, histórico escolar da graduação e/ou
mestrado, currículo lattes e/ou vitae com a devida comprovação, cópia do diploma e/ou certificado de
conclusão do curso de graduação e/ou mestrado.
Os requerimentos deferidos, bem como outras informações pertinentes, serão, em tempo hábil, divulgados
através de editais em nosso web site (www.redemat.ufop.br).
Matrículas: As matrículas acontecerão somente no dia 21 de março de 2019, no horário de 08:00h às 11:30h
e de 13:30h às 16:30h, na secretaria do programa, localizada no prédio da Escola de Minas-Praça Tiradentes,
20 – Centro – Ouro Preto-MG .
Documentos necessários para matrícula: Formulário de matrícula em disciplina isolada; cópia do RG, CPF,
título de eleitor, certificado de reservista (se aplicável), 01 foto 3x4.
Início período letivo: 25 de março de 2019.
Ouro Preto, 14 de fevereiro de 2019.
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