
                                                                                                                 

 

 

INFORMATIVO SOBRE DISCIPLINA ISOLADA 

 MESTRADO PROFISSIONAL EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO AMBIENTE  

UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS 

2º. SEMESTRE/2018 

A coordenação do Programa de Pós-Graduação informa aos interessados em cursar disciplinas 
isoladas no Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, no 2º semestre 
de 2018, que as inscrições serão nos dias 13, 14 e 19 de novembro e informa os procedimentos. 

O Regimento Interno do PPGDRMA, considerando os seguintes critérios, admite matrícula em 

disciplinas isoladas, em disciplinas optativas, de alunos especiais portadores de diploma de curso de 

graduação ou de pós-graduação.  

 

– O aluno matriculado em disciplina isolada ficará sujeito às normas exigidas para o aluno regular, 

com relação à frequência e à avaliação do aproveitamento concedido.  

– A obtenção de qualquer número de créditos em disciplinas isoladas não confere o direito de 

matrícula ou preferência na seleção ao PPGDRMA.  

– Poderá ser fornecido certificado de aprovação em disciplina isolada no qual constem, 

necessariamente, a disciplina ou disciplinas cursadas, a condição em que foi ou foram cursadas, os 

respectivos conceitos, números de créditos, o período, o conteúdo programático e a nota de 

aprovação.  

– O aluno matriculado em disciplina isolada poderá cursar, no máximo, (02) disciplinas no Programa 

por semestre.  

– Aluno matriculado em disciplina isolada não é considerado aluno regular do Programa ou da 

instituição.  

- Os alunos especiais terão direito a uma declaração de aproveitamento e frequência da(s) 

disciplina(s) cursada(s), emitida pela Secretaria Administrativa do PPGDRMA/UEMG. 

- Os candidatos com vínculo empregatício deverão apresentar carta da empresa com menção 

explícita da chefia liberando-os de suas atividades no horário da disciplina; 

 

PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS 

Exigência: 

 Graduação completa para cursar as disciplinas oferecidas para o Mestrado; 
 Existência de vaga 

Documentação: 

 Requerimento preenchido (Ficha de inscrição anexa); 
 Currículo lattes atualizado; 
 Diploma; 
 Histórico Escolar; 
 Documento de identidade e CPF; 
 Passaporte com visto temporário de estudante ou permanente, se estrangeiro. 



                                                                                                                 

 

 

Outras informações Importantes 

 

  É de responsabilidade do candidato a aluno especial a comprovação explícita da conclusão 

do curso de Graduação ou 100% dos créditos.  

  A responsabilidade pela seleção dos candidatos a aluno especial é do colegiado do 

PPGDRMA, Cap III, Parágrafo I do Regimento Interno. 

 Não serão aceitas inscrições sem a documentação completa. 

 

Data para Protocolo: 13/11/2018 a 19/11/2018 

Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação (PPGDRMA  

Rua dos Expedicionários, 333 - Passos/MG - CEP. 37900-130 

Inscrições: 13/11/2018, 14/11/2018 e 19/11/2018 

Horário de atendimento da secretaria no dia 13/11: 13h às 16:30h  

Horário de atendimento da secretaria no dia 14/11: 8h às 11h e 13h às 16:00h 

Horário de atendimento da secretaria no dia 19/11: 13h às 16:00h 

Divulgação dos Resultados:  23/11 / 2018, Site www.uemg.br  

Não serão fornecidos resultados por telefone 

Período Letivo variável por disciplina (vide abaixo) 

 

Informações pelos telefones: Secretaria – (35) 3526 8880;  

                                                      Geral: 3529 6000  

e-mail do programa.  

ppgdrma.passos@uemg.br 

 

Disciplinas oferecidas (45 créditos) e vagas de acordo com a disciplina;  

Período noturno, de segunda à sexta-feira  e aos sábados, período da manhã e tarde. 

 

1) Cartografia Aplicada ao Planejamento Regional e Urbanos: 1 vaga 

Datas das aulas: 21/01/19, 22/01/19, 23/01/19, 24/01/19, 28/01/19, 29/01/19/, 04/02/19, 

05/02/19, 05/02/19, 06/02/19, 07/02/19, 11/02/19 e 12/02/19. 

 

2) - Análise e Avaliação de Recursos Hídricos: 3 vagas 

Datas das aulas: 21/01/19, 22/01/19, 23/01/19, 24/01/19, 28/01/19, 29/01/19/, 04/02/19, 

05/02/19, 05/02/19, 06/02/19, 07/02/19, 11/02/19 e 12/02/19. 

 

3) - Princípios Gerais de Ecologia, Desenvolvimento Sustentável e Políticas Ambientais: 1 vaga 

Datas das aulas: 26/11, 27/11, 3/12, 4/12, 10/12, 5/12, 6/12, 7/12, 11/12, 12/12, 13/12. 

 

4) - Produção do Espaço Urbano, suas Condicionantes e seus Conflitos Sociais: 3 vagas 

Datas das aulas: 28/11/18, 29/11/18, 30/11/18, 01/12/18, 30/01/19, 31/01/19, 01/02/19, 02/02/19 

e 23/02. 

http://www.uemg.br/
mailto:ppgdrma.passos@uemg.br


                                                                                                                 

 

MATRÍCULA 

O resultado será fornecido na secretaria do PPGDRMA, no site www. uemg.br , até o dia 23/11/2018. 
O requerente que obtiver o deferimento deverá efetuar sua matrícula na disciplina no dia 
24/11//2018  (8 às 11h) ou 26/11/2018 (13 às 16:00h). 

DECLARAÇÃO 

O aluno terá a declaração de conclusão da disciplina que estiver matriculado, a qual poderá ser 
solicitada à secretaria do programa após o encerramento do período letivo.  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO ABAIXO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CANDIDATO À DISCIPLINA ISOLADA  01/2018 NO MESTRADO 

PROFISSIONAL EM DENSENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO AMBIENTE- UNIDADE PASSOS-MG 

 

2º SEMESTRE DE 2018 

 

REQUERENTE  

Nome 
 

Endereço (Rua/Avenida)  
 

Bairro  

Cidade/Estado  
 

CEP  Telefone  Identidade  

CPF  
 

Data de 
nascimento 

E-mail  

Formação Profissional  
 

 

*Disciplinas Isoladas Oferecidas: Marque Até Duas Opções 
 
(      )   1 .  Análise e Avaliação de Recursos Hídricos. 
 
(      )   2 . Cartografia Aplicada ao Planejamento Regional e Urbano. 
 
(      )   3 . Princípios Gerais de Ecologia, Desenvolvimento Sustentável e Políticas Ambientais. 
 
(      )   4 . Produção do Espaço Urbano, suas Condicionantes e seus Conflitos Sociais. 
 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ____/____/____                   ________________________________________  

                                                                          Assinatura do inscrito 

 

PARECER DO COLEGIADO  

 

 

 

Data: ____/____/____              __________________________            _____________________ 

                                                        Comissão de Avaliação                               Coordenadora do Curso                                  

 


