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Edital 003/2022 

  

CONVOCAÇÃO PARA REQUERIMENTOS À VAGA DE ALUNOS ESPECIAIS 

NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE MATERIAIS 

DA REDEMAT - 2022/1          

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais da 

REDEMAT comunica aos interessados que os requerimentos deverão ser encaminhados 

através do e-mail redemat@ufop.edu.br a partir das 0:00h do dia 07 de março até as 

23:59h do dia 10 de março de 2022. 

 

Documentos necessários para inscrição (requerimento):  

• Formulário de requerimentos (disponível no site da Redemat: aba Secretaria > 

Documentos > Arquivos e Documentos);  

• Histórico escolar da graduação e/ou mestrado; 

• Currículo lattes com a devida comprovação; 

• Cópia do diploma e/ou certificado de conclusão do curso de graduação e/ou 

mestrado. 

 

Comunica, outrossim, que as regras para seleção obedecem aos 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; 

• Nº máximo de disciplinas por aluno: 02(duas). 

 

A Resolução CEPE 8039/2020, que aprova as Normas Gerais de Pós-Graduação, em seu 

item 8.4.2, não permite que graduandos, ainda que no último semestre do curso, se 

matriculem em disciplinas isoladas ou assista, como ouvinte, aulas de disciplinas de 

Programas de Pós-Graduação da UFOP. 

 

O resultado dos requerimentos deferidos será divulgado a partir das 14:00h do dia 11 de 

março/2022. Quaisquer informações pertinentes serão, em tempo hábil, divulgadas 

através de editais no site da Redemat www.redemat.ufop.br.  

 
 

Ouro Preto, 18 de fevereiro 2022 

 
 
 
 
 
 

Prof. Gilberto H. T. Álvares da Silva 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Materiais (Redemat UFOP-UEMG) 
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