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ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA ERE 2021-1 
 

As disciplinas serão ofertadas de acordo com o planejamento do Ensino Remoto Emergencial 

(ERE) do PPGEM disposto na RESOLUÇÃO CPPGEM Nº 01/2021. O horário de aulas encontra-

se na página 03. 

 

1. MATRÍCULA DE ALUNOS INGRESSANTES – MESTRADO 2021 

Os alunos ingressantes deverão preencher o formulário de matrícula disponível no link: 

https://forms.gle/Q8sB9Mw7wjvMZTRk7, nos dias 09 e 10 de março de 2021. Deverá ser 

anexado ao formulário de matrícula o Requerimento para matrícula – Aluno Ingressante, 

devidamente preenchido e assinado e os seguintes documentos em um arquivo único formato 

PDF. 

• Diploma de graduação ou documento equivalente que comprove a conclusão do curso de 

graduação; 

• Histórico escolar da graduação; 

• CPF; 

• Documento de identidade; 

• Certidão de quitação eleitoral para ingressantes brasileiros; 

• Comprovante de quitação das obrigações militares, para ingressantes brasileiros do sexo 

masculino. 

 

Perderá o direito à vaga o candidato que não realizar o preenchimento do formulário 

de matrícula na data estipulada. 

As cópias dos documentos deverão ser entregues na secretaria do programa em 

uma data a ser definida quando as atividades de atendimento presenciais retornarem. 

  

2. MATRÍCULA DE ALUNOS REGULARES 

  Os alunos regulares do PPGEM deverão preencher o formulário de matrícula disponível no 

link: https://forms.gle/J7j5NgRec4PDAsez7, nos dias 11 e 12 de março de 2021. Deverá ser 

anexado ao formulário de matrícula o Requerimento para matrícula - Alunos Regulares, disponível 

no site do Programa. 

https://ppgem.ufop.br/sites/default/files/ppgem/files/resolucao_cppgem_01_2021_-_03-02-2021_-_ere.pdf?m=1614881571
https://forms.gle/Q8sB9Mw7wjvMZTRk7
https://ppgem.ufop.br/sites/default/files/ppgem/files/requerimento_para_matricula_aluno_ingressante_21.docx?m=1613069043
https://forms.gle/J7j5NgRec4PDAsez7
https://ppgem.ufop.br/sites/default/files/ppgem/files/requerimento_para_matricula_aluno_regular_21.docx?m=1613069043
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3. MATRÍCULA EM DISCIPLINAS ISOLADAS  

 O candidato que atenda às regras dispostas na RESOLUÇÃO CPPGEM N°05/2020 

poderá requerer a matrícula em disciplinas isoladas. 

 Os interessados deverão preencher o formulário online no link 

https://forms.gle/bCZvy7yqiSTtnheM8, disponível para preenchimento apenas no dia 12 de 

março de 2021. 

O resultado dos requerimentos de matrícula em disciplina isolada deferidos será divulgado no 

site no dia 16 de março de 2021.  

Os candidatos que tiverem o seu requerimento deferido deverão confirmar a matrícula nas 

disciplinas preenchendo o formulário de confirmação de matrícula disponível no link 

https://forms.gle/BaiNK845vskQLWZY6 apenas no dia 17 de março de 2021.  

Deverá ser anexado ao formulário de confirmação o Requerimento para matrícula - Disciplina 

Isolada , disponível no site do Programa, devidamente preenchido e assinado e os seguintes 

documentos em um arquivo único formato PDF. 

• Diploma da graduação ou documento equivalente que comprove a conclusão do curso de 

graduação; 

• Histórico escolar da graduação; 

• CPF e documento de identidade; 

• Certidão de quitação eleitoral; 

• Comprovante de quitação das obrigações militares, para candidatos brasileiros do sexo 

masculino; 

O candidato à disciplina isolada que não preencher o formulário de confirmação de 

matrícula na data estipulada perderá o seu direito à vaga. 

https://ppgem.ufop.br/sites/default/files/ppgem/files/resolucao_cppgem_05.2020_-_matricula_em_disciplina_isolada_.pdf?m=1610648442
https://forms.gle/bCZvy7yqiSTtnheM8
https://forms.gle/BaiNK845vskQLWZY6
https://ppgem.ufop.br/sites/default/files/ppgem/files/requerimento_para_matricula_disciplina_isolada_21.docx?m=1613069044
https://ppgem.ufop.br/sites/default/files/ppgem/files/requerimento_para_matricula_disciplina_isolada_21.docx?m=1613069044


 

 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

Universidade Federal de Ouro Preto 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral – PPGEM 

 

 

 

 

Página 3 de 3 

 

HORÁRIO DE AULAS - PPGEM ERE – 2021-1 

INÍCIO: 22/03/2021 – TÉRMINO: 02/07/2021 

Período de recesso: 03/05/2021 a 23/05/2021 

 

    

DISCIPLINA PROFESSOR(A) ÁREA HORÁRIO DIA 

MIN721 –  Separação Sólido-Líquido José Aurélio TM 13h30 às 16h30 
Segunda-feira 

MIN717 – Tratamento de Minérios¹ Vladmir Kronemberger TM 13h30 às 16h30 

MIN709 – Introdução à Geoestatística Ivo Eyer LM 13h às 17h 

Terça-feira MIN730 – Mecânica dos Solos Avançada Christianne Nogueira LM 14h às 17h 

MIN742 – Fluxo de Material Fragmentado José Margarida LM 14h às 17h 

MIN755 – Programação de Computadores Aplicada à 
Engenharia de Minas² 

Elton Destro LM/TM 08h às 11h 

Quarta-feira 

MIN722 –Tratamento de Efluentes Érica Linhares  TM 08h30 às 11h30 

MIN756 – Metodologia Científica Carlos Alberto LM/ TM  08h30 às 11h30 

MIN707 – Projeto de Mineração Avançado³ Felipe Souza LM 14h às 17h 

MIN758 – Avaliação e Declaração de Recursos e Reservas Minerais Carlos Arroyo LM 14h às 17h 

MIN716 – Caracterização Mineralógica e Tecnológica de Minérios Rosa Malena TM 14h às 17h 

MIN741 – Manejo de Estéreis e Rejeitos de Mineração Waldyr Lopes LM 14h às 17h 
Quinta-feira 

MIN719 –  Fenômenos Interfaciais¹ Otávia Martins TM 14h às 17h 

 
Áreas: LM – Lavra de Minas e TM – Tratamento de Minérios.  
1 – Obrigatória à área de Tratamento de Minérios. 2 – Obrigatória à área de Lavra de Minas e eletiva à Tratamento de Minérios. 
3 – Obrigatória à área de Lavra de Minas. 


