MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Ouro Preto
Instituto de Ciências Humanas e Sociais
Departamento de História
Programa de Pós-Graduação em História

O Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto informa que no período
de 31 de janeiro a 04 de fevereiro de 2022, serão recebidos os documentos para registro de aluno regular
no sistema acadêmico da UFOP, dos candidatos aprovados no EDITAL PPGHIS 02/2021 Nº 4 - PROCESSO
DE SELEÇÃO PARA INGRESSO EM 2022.
Documentos necessários para envio:
1) FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO para aluno regular (MESTRADO ou DOUTORADO), disponível em
https://ppghis.ufop.br/formul%C3%A1rios-e-requerimentos (não precisa inserir assinatura);
2) Diploma do Grau Anterior (original ou cópia autenticada em cartório), ou ainda documento que
comprove a conclusão/colação de grau;
3) Documento de identidade com foto (original ou cópia autenticada em cartório) Obs.: é necessário
que seja o RG, pois necessitamos saber a naturalidade do aluno;
4) Para homens, Certificado de Reservista (original ou cópia autenticada em cartório);
5) CPF, Certidão de Quitação Eleitoral recente (emitida no site do TSE);

6)

Toda a documentação comprobatória em caso de participante de política afirmativa (vide Resolução
PPGHIS 27/2019 - https://ppghis.ufop.br/sites/default/files/ppghis/files/resolucao_027_2019criterios_para_concessao_manutencao_e_renovacao_de_bolsas_vigente.pdf?m=1567089231);

7)

Declaração de autenticidade dos documentos enviados, cujo modelo está disponível em:
https://ppghis.ufop.br/sites/default/files/ppghis/files/declaracao_de_autenticidade.pdf?m=161288086
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Procedimento:
No período entre 31 de janeiro a 04 de fevereiro de 2022 os alunos aprovados na seleção 2022 deverão
enviar os documentos acima elencados para o endereço eletrônico ppghis.ichs@ufop.edu.br em formato
.PDF (por favor, não enviem imagens!). Gentileza colocar no título do e-mail “Inscrição de Aluno
Regular / nome”.
Após a conferência da documentação enviada, serão enviados e-mails aos alunos confirmando ou não a
efetivação do registro do aluno no sistema acadêmico.
IMPORTANTE: Nesse momento os alunos enviarão os documentos necessários para cadastramento de
aluno regular no sistema acadêmico da UFOP. As matrículas em disciplinas serão realizadas pelos próprios
alunos, através de requerimentos no sistema acadêmico (MinhaUfop) no período de 14 de fevereiro a 11 de
março de 2022, conforme Calendário Acadêmico da Pós-Graduação 2022/1º semestre.


As disciplinas a serem ofertadas em 2022/1 serão divulgadas no website do Programa
https://ppghis.ufop.br/ .



O Tutorial de Matrículas para discentes, Formulários, Declaração de autenticidade e demais
requerimentos estão disponíveis na página do PPGHIS (MODELOS – Formulários e requerimentos):
https://ppghis.ufop.br/formul%C3%A1rios-e-requerimentos

