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Matrícula para alunos especiais do curso de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, Turma 2014/2, 

PPGAU 

 

O Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU), da Faculdade de Arquitetura, 

Urbanismo e Design (FAUeD), da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), faz saber a todos os 

interessados que as matrículas para o segundo semestre do ano de 2014 estarão abertas para alunos 

especiais no período de 20 a 22 de agosto de 2014, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo, Campus Santa Mônica, Bloco 1I, Sala 234, no horário de 08h às 11:30 e de 13:30 

às 17h. 

 

Conforme Resolução Nº 12/2008/CONPEP, Regulamento do PPGAU e Edital PPGAU nº 03/2014, poderão 

se matricular para cursar disciplinas isoladas os candidatos aprovados no Processo Seletivo PPGAU 

2014, e classificados além do número de vagas para alunos regulares. 

 

Para efetivação da matrícula os candidatos aprovados deverão entregar via preenchida do Formulário para 

Requerimento de Matrícula (em anexo), juntamente com a documentação relacionada abaixo; e 

apresentar Certificado de Proficiência em Língua Estrangeira, conforme determinado no Edital PPGAU 

03/2014. No ato da matrícula os candidatos poderão retirar os documentos apresentados para o processo 

seletivo e, caso assim desejem, utilizá-los para matrícula, respeitando a quantidade e autenticação 

necessárias. 

 

Registro civil (duas cópias autenticadas); 

RG (uma cópia simples); 

CPF (uma cópia simples); 

Título de Eleitor (uma cópia simples); 

Certificado de Reservista, se do sexo masculino (uma cópia simples); 

Certificado de Conclusão do curso de Graduação (uma cópia autenticada); 

Diploma de Graduação (duas cópias autenticadas). 

Certificado de Proficiência em Língua Estrangeira (uma cópia simples). 

 

Informamos, ainda, que o segundo período letivo de 2014 terá início no dia 11 de agosto de 2014, conforme 

Calendário Acadêmico da Pós-graduação, aprovado pela Resolução Nº16/2013, do Conselho de Pesquisa e 

Pós-graduação da UFU. Mais informações serão prestadas no ato da matrícula e/ou no site do PPGAU. 

 

Uberlândia, 02 de julho de 2014 

 

 

 

Maria Beatriz Camargo Cappello, Profª. Drª. 

Coordenadora do PPGAU 


