
 
 

CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO EM ENFERMAGEM 

DISCIPLINA ISOLADA  

O QUE É?  
Disciplina oferecida a graduados não inscritos em cursos regulares da UFMG, condicionada a 
existência de vaga.  
 
QUEM PODE CURSAR?  
Qualquer pessoa que possua curso superior completo e não esteja vinculada a nenhum curso da 
UFMG, independente no nível (graduação, especialização, mestrado e doutorado).  
 
QUEM NÃO PODE CURSAR?  
Pessoas que possuam vínculo acadêmico de qualquer espécie com a UFMG. Nesse caso a 
matrícula deve ser feita como aluno de disciplina eletiva cumprindo as exigências previstas para 
esta modalidade.  

 
INSCRIÇÕES EM DISCIPLINAS ISOLADAS NO 2º 

SEMESTRE DE 2022 
 

DATA PARA INSCRIÇÕES EM DISCIPLINAS ISOLADAS: 05 e 06 de 
setembro de 2022. 

 
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, através do site 
www.enf.ufmg.br/pos, conforme instruções abaixo. 
 
Documentação necessária a ser anexada ao Requerimento (todos os 
documentos no formato PDF) 

 Curriculum Vitae atualizado (obrigatório anexar). 
 Histórico Escolar da Graduação (obrigatório anexar). 
 Diploma da Graduação (obrigatório anexar frente e verso do diploma). 

 
ATENÇÃO: Não serão recebidas inscrições com a documentação incompleta 
ou fora do prazo. 

 
 Instruções:  

 O candidato deverá acessar o site www.enf.ufmg.br/pos no link "Disciplinas Isoladas 
- 2º sem/2022 - Requerimento online" e inserir o seu CPF para preencher o formulário. 

 Os interessados poderão solicitar no máximo duas disciplinas isoladas e deverão 
apresentar uma justificativa referente ao interesse em cursar disciplinas na Escola 
de Enfermagem. 

 O candidato poderá alterar as disciplinas escolhidas, contanto que 
dentro do prazo de inscrição. 
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 A relação das disciplinas a serem oferecidas como isolada será divulgada na 

página do Programa até o dia 02 de setembro de 2022. 
 Os dias das aulas das disciplinas estarão no “Calendário de Disciplinas do 

Mestrado e Doutorado do 1º Semestre de 2022”, a ser atualizado na página do 
Programa (www.enf.ufmg.br/pos) no menu “Calendário de oferta de disciplinas”. 
 

DATA PARA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 08 de setembro de 2022 
 O resultado será divulgado na página do Programa (www.enf.ufmg.br/pos) e não 
 será informado por telefone ou e-mail; 

 
 PERÍODO PARA MATRÍCULA DOS APROVADOS: 09 a 13 de setembro de 2022. 

Os candidatos aprovados deverão acessar o link http://www.enf.ufmg.br/pos/matisol, inserir o 
número de protocolo ou CPF e enviar em um único arquivo em PDF os seguintes documentos:  

��Cópia do Documento de Identidade e do CPF;  
��Cópia do último contracheque e autorização da chefia imediata, para servidores da UFMG; 
��Comprovante de pagamento da taxa de matrícula.      
 
 Observação:  

 Servidores da UFMG são isentos da taxa de matrícula de disciplina isolada 
mediante apresentação da cópia do último contracheque.  
Não serão aceitos comprovantes com agendamento de pagamento 

 
Colegiado de Pós-Graduação em Enfermagem 

UFMG   
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INSCRIÇÃO ON LINE DE DISCIPLINAS ISOLADAS 

 
 
1) Acesso ao Site e Inscrição 
 
Ao entrar no site na tela inicial apresentada é semelhante à mostrada abaixo: 
 
 

 
 
 
Clique no item Disciplinas Isoladas - 2º sem/2022 - Requerimento online. 
 
2)  Inscrição 
 
2.1. Insira o número do seu CPF.  



 

 
 
 
 
2.2 Preencher formulário com dados pessoais e disciplinas escolhidas: 

 
 



 

 
 
 
2.3 Anexar a documentação no site. Não serão recebidas inscrições com a documentação 
incompleta ou fora do prazo. 


