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Matrícula em 
Disciplina Isolada 

Prezado(a), 

Caso não seja discente do PPG-Química da UFJF, mas tenha interesse em cursar 

disciplina neste PPG no 2º semestre de 2021 (período SIGA 2021/3) como “Disciplina 

Isolada” informamos que: 
 

1) O Quadro de Oferta de Disciplinas encontra-se disponível em: 

https://www2.ufjf.br/ppgquimica/2021-3/, com previsão de aulas no modo ERE (Ensino 

Remoto Emergencial) no período de 16/08/2021 até 26/11/2021. 
 

1.1) Os códigos das disciplinas 212023, 212024, 212025, 212029 e 212030 podem 

sofrer alteração até a conclusão do processo de matrícula. Gentileza especificar 

com cuidado o subtítulo da disciplina que deseja cursar. 
 

1.2) Não é permitida a matrícula como Disciplina Isolada em "Seminários". 
 

2) O pedido de matrícula, devidamente documentado, deve ser encaminhado no período 

de 21 a 23/07/2021. 
 

3) Os documentos necessários são os seguintes: 
 

a) Requerimento de Matrícula em Disciplina Isolada (disponível em 

https://www2.ufjf.br/ppgquimica/formularios/outros/) devidamente preenchido, 

assinado apenas pelo interessado; 
 

b) Cédula de Identidade e CPF (ou documento equivalente) frente e verso; 
 

c) Diploma de Graduação frente e verso; 
 

OBS: Caso já tenha se matriculado em Disciplina Isolada na UFJF, os documentos 

listados nos itens "b" e "c" acima podem ser substituídos pela informação do 

número de seu registro de aluno especial na UFJF (normalmente, um número no 

formato xxxxxxxxxPG). Anote este número no seu Requerimento de Matrícula. 
 

4) Todos os documentos listados no item 3 devem ser digitalizados, nesta ordem, num 

único arquivo PDF. 
 

5) A solicitação de matrícula em Disciplina Isolada deve ser encaminhada para o e-mail 

maristela.meller@ufjf.edu.br, com assunto Requerimento Disciplina Isolada 2021/3. 

Lembre-se de anexar apenas 01 arquivo com todos os documentos listados no item 3 

desta mensagem. As dúvidas sobre o processo de matrícula podem ser encaminhadas 

para o mesmo endereço eletrônico. As dúvidas sobre a disciplina devem ser 

encaminhadas diretamente ao docente da disciplina 

(https://www2.ufjf.br/ppgquimica/institucional/corpo-docente/). 
 

6) A secretaria do PPG-Química da UFJF não receberá as solicitações de matrícula dos 

discentes do PPGMQ-MG (Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química de Minas 

Gerais). Estes discentes devem, necessariamente, encaminhar suas solicitações de 

matrícula por meio dos Coordenadores Locais (da instituição de origem). Estes 

coordenadores e/ou suas respectivas secretarias farão a verificação da documentação 

antes de encaminhá-la à secretaria do PPG-Química. 
 

7) Assim que possível a secretaria do PPG-Química da UFJF informará, por meio de 

mensagem eletrônica, sobre a conclusão do processo de Matrícula em Disciplina Isolada. 
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