ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÕES NO PROCESSO
SELETIVO DE DISCIPLINAS ISOLADAS 2018/1
PPG-SMARH/UFMG
QUE SÃO DISCIPLINAS ISOLADAS?
SÃO DISCIPLINAS DO PROGRAMA SMARH/UFMG CURSADAS POR CANDIDATOS QUE NÃO SÃO ALUNOS DA UFMG
(ALUNOS DA UFMG NÃO PODEM FAZER DISCIPLINAS ISOLADAS).

INSCRIÇÃO ONLINE SOMENTE
1- As disciplinas disponíveis estão no site em: http://smarh.eng.ufmg.br/noticias/GRADE_ISOL2018-1.PDF
A grade horária será atualizada constantemente, na parte inferior as datas de início das aulas das disciplinas.
2- As aulas começarão em 05/03/2018 – o candidato que quiser assistir aula antes do resultado do processo de
seleção deverá pedir autorização ao Professor da disciplina ( no dia da aula, antes dela se iniciar).
3- As inscrições ONLINE ficarão disponíveis de 05/03/2018 a 07/03/2018 (até as 23:59 horas)
4- O candidato ( nas datas acima) deverá acessar o site: http://www.smarh.eng.ufmg.br/
4.1- Depois fazer a inscrição (ver ANEXO I como é a janela de inscrição);
4.2- O candidato preenche a ficha de inscrição seleciona a(s) disciplina(s), marca a opção que os dados estão
corretos e no depois clica no botão enviar (ver ANEXO II);
4.3-O candidato deve voltar a pagina de inscrição (ANEXO I) digitar o número de protocolo ou CPF e terá
acesso a página de envio de documentos (ver ANEXO III), lá poderá editar as disciplinas que escolheu e no
final do documento terá que submeter os documentos obrigatórios (todos em formato PDF), os documentos
são:
4.3.1_Currículo (pode se ser usado o Currículo LATTES ou fazer um em formato livre);
4.3.2- Histórico da graduação;
4.3.3- Diploma da graduação (frente e verso) , candidatos sem graduação, não poderão se inscrever;
4.3.4- Arquivo único com documentos pessoais: (a) Identidade, (b) CPF, (c) Quitação do serviço militar
(homens); (d) Certificado de quitação eleitoral, que pode ser obtido aqui; (e) Comprovante de endereço
4.4- O candidato poderá escolher até 3 disciplinas colocando-as em ordem de prioridade, os professores saberão
a prioridade dada a sua disciplina, se o candidato quiser pode escolher 1 única disciplina (o professor dela também
saberá que apenas a sua disciplina foi escolhida) isto é necessário para evitar desistência de candidatos que
escolhem muitas disciplinas.
- Envie os documentos para avaliação no formato PDF, até o final do prazo;
- SOMENTE SERÃO AVALIADOS CANDIDATOS QUE ENVIAREM TODOS OS ARQUIVOS PDF!
OBSERVAÇÃO: NÃO HÁ TAXA DE INSCRIÇÃO, SÓ OS APROVADOS NA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO TERÃO QUE
PAGAR A GUIA GRU (LER INSTRUÇÕES ABAIXO).

A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO COM O NOME DOS APROVADOS SERÁ;
09/03/2018 no site: http://www.smarh.eng.ufmg.br/

SOMENTE PARA OS CANDIDATOS QUE FOREM APROVADOS
1- APÓS A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS SOMENTE OS CANDIDATOS ( APROVADOS ) DEVERÃO APRESENTAR
GUIA DE PAGAMENTO GRU - DISPONÍVEL EM: https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Formularios

O valor da GRU hoje é de 194,57 reais.
Pagamentos indevidos não tem como ser restituídos,
aguarde a confirmação da Secretaria para pagar a GRU
2- OS CANDIDATOS APROVADOS PAGAM APENAS 1 GRU INDEPENDENTE DO NÚMERO DE DISCIPLINAS EM QUE
FORAM APROVADOS. (GRU PAGAS EM SEMESTRES DE ANOS ANTERIORES NÃO VALEM).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

