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CONVOCAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA – 1ª Chamada  

  

Ficam convocados para efetivarem matrícula no Curso de Pós-Graduação em 

Gestão em Saúde (EaD), nos dias 05, 06, 07 e 08 de agosto de 2019, os 

candidatos com status “classificado e aprovado” no resultado final do Edital 

UAB/UEMG nº 05 de 2019, publicado no dia 02 de agosto de 2019.  

  

  

ORIENTAÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA  

  

1) As matrículas para o Curso de Pós-Graduação em Gestão em Saúde 

(EaD) (1ª chamada) ocorrerão, impreterivelmente, nos dias 05, 06,  07 e 

08 de agosto de 2019, podendo ser efetivadas, exclusivamente, em uma 

das duas opções seguintes, à escolha do candidato:  

  

Opção I - Matrícula via sedex  

a) O candidato que optar pela matrícula via sedex deverá preencher o 

formulário de matrícula disponibilizado, anexar a este formulário os 

documentos abaixo:  

  

• Cópia autenticada do comprovante de Curso Superior (diploma 

registrado ou declaração comprovando conclusão acompanhada 

do histórico do curso);  

• Cópia autenticada de documento de identidade com foto;  

• Cópia autenticada do CPF;   

• Cópia autenticada do Título de Eleitor e dos comprovantes de 

votação da última eleição. A declaração de quitação eleitoral 

substitui apenas os comprovantes de votação;  

• Cópia autenticada do Certificado de Reservista, se do sexo 

masculino;  

• Cópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento (se 

for o caso).  

  

Obs. No caso de apresentação da declaração de curso acrescido do 

histórico, o aluno deve encaminhar, à secretaria acadêmica, antes de 

concluir o curso de pós-graduação, cópia autenticada do diploma do curso 

de graduação. Essa é uma exigência para emitir certificado de conclusão 

do curso.  
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b) O formulário de matrícula, preenchido e assinado, anexados os 

documentos supracitados, deve ser encaminhado para o endereço:  

  
MATRÍCULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO EM SAÚDE- EAD  

  

Coordenações Integradas de Extensão, Pesquisa e Pós-graduação da  

Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG-  Unidade 
Divinópolis – Bloco Administrativo  

  

Av. Paraná, 3001, Jardim Belvedere.   

CEP 35.501-170 – Divinópolis, Minas Gerais  

  

  

c) Será considerada, para fins da efetivação da matrícula via sedex, a data 

de postagem da documentação, que deve ocorrer no dia 05, 06 ou 07 de 

agosto de 2019.  

  

d) As solicitações de matrícula que estiverem em desconformidade com 

essas orientações não serão efetivadas. Neste caso serão aplicados os 

normativos previstos no Edital UAB/UEMG nº 05 de 2019, que consiste na 

perda da vaga pelo candidato.  

  

e) Em caso de dúvida permanece os contatos telefônicos expressos no 

rodapé do Edital UAB/UEMG nº 05 de 2019.  

  

  

Opção II - Matrícula presencial  

  

a) Na matrícula presencial o candidato deve preencher o formulário de 

matrícula disponibilizado e dirigir-se as Coordenações Integradas de 

Extensão, Pesquisa e Pós-graduação da UEMG na Unidade Divinópolis – Bloco 

Administrativo, portando original e cópia (simples e legível) os documentos 

abaixo:  

  

• Comprovante de Curso Superior (diploma registrado ou 

declaração comprovando conclusão acompanhada do histórico do 

curso) - original e cópia simples;   

• Documento de identidade com foto - original e cópia simples   

• CPF - original e cópia simples;   

• Título de Eleitor e dos comprovantes de votação da última eleição. 

A declaração de quitação eleitoral substitui apenas os 

comprovantes de votação - original e cópia simples;   
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• Certificado de Reservista, se do sexo masculino - original e cópia 

simples;   

• Certidão de nascimento ou casamento (se for o caso) - original e 

cópia simples.   

  

Obs. No caso de apresentação da declaração de curso acrescido do 

histórico, o aluno deve protocolar na secretaria acadêmica, antes de 

concluir o curso de pós-graduação, cópia do diploma do curso de 

graduação. Quando o fizer deve-se apresentar original e cópia do 

documento.  Essa é uma exigência para emitir certificado de conclusão 

do curso.  

  

b) O atendimento presencial para efetivação de matrícula ocorrerá na sala 

das Coordenações Integradas de Extensão, Pesquisa e Pós-graduação 

da UEMG - Unidade de Divinópolis (Bloco Administrativo – Setor CIEP), 

na Avenida Paraná, número 3001, bairro Jardim Belvedere, Divinópolis, 

Minas Gerais, nos dias 05, 06, 07 e 08 de agosto de 2019, no horário 

de 08h:00min às 12h:00min.  

  

c) As solicitações de matrícula que estiverem em desconformidade com 

essas orientações não serão efetivadas. Nestes casos aplicam-se os 

normativos previstos no Edital UAB/UEMG nº 05 de 2019, que consiste na 

perda da vaga pelo candidato.  

  

d) Caso o candidato opte pela entrega presencial dos documentos em cópia 

autenticada em cartório, é desobrigada a apresentação do documento 

original.  

  

e) Em caso de dúvida permanece os contatos telefônicos expressos no 

rodapé do Edital UAB/UEMG nº 05 de 2019.  

  

  

  

  

Belo horizonte, 05 de agosto de 2019.  


