
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 
Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

 

PROCESSO SELETIVO para ingresso de alunos regulares de Mestrado no Programa de Pós-

Graduação em Ecologia de Biomas Tropicais do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da 

Universidade Federal de Ouro Preto no segundo semestre de 2021. 
 

 

CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA REMOTA 

 
 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Ecologia de Biomas Tropicais, no uso 

de suas atribuições, considerando o Resultado Final do Processo Seletivo para ingresso de alunos 

regulares de Mestrado no Programa de Pós-graduação em Ecologia de Biomas Tropicais, convoca 

os candidatos aprovados da 1ª a 5ª colocação para matrícula.  

A matrícula dos(as) candidatos(as) aprovados(as) nos Processos Seletivos para ocupação 

de vagas será realizada, em caráter excepcional, de forma remota (online) através do seguinte 

link https://forms.gle/9cxbbxgtnWibXX8q7.   Antes de acessá-lo, leia com atenção todas as 

orientações elencadas abaixo, assim como a lista dos convocados.  

 

1) Datas da matrícula 

As matrículas serão realizadas do dia 04 a 05 de agosto de 2021.  

 

2) Caráter provisório 

Todos(as) os(as) candidatos(as) convocados(as) para matrícula que apresentarem TODA a 

documentação explicitada no edital serão cadastrados no Registro Acadêmico da Pós-graduação em 

caráter provisório. 

Quando as atividades presenciais forem retomadas no âmbito da UFOP todos(as) os (as) 

candidatos(as) matriculados(as) remotamente deverão apresentar presencialmente os originais da 

documentação anexada durante o processo de matrícula online.  

 

2.1) A não apresentação, por parte do candidato, desta documentação original OU 

comprovação de qualquer fraude documental resultará no cancelamento da respectiva 

matrícula. 

 

3) Documentação comprobatória 

O envio de documentos de matrícula como anexos ao formulário de matrícula online será 

considerado como ato formal de requerimento de matrícula, a ser realizado pelo(a) candidato(a) 

convocado(a), estando o deferimento do mesmo condicionado ao atendimento a todos os requisitos 

estabelecidos no EDITAL específico do processo seletivo. 



O(a) candidato(a) que deixar de preencher o formulário de matrícula online, anexando os 

documentos solicitados, no prazo estipulado, será considerado(a) desistente e perderá o direito 

à vaga. 

Os candidatos deverão anexar os documentos escaneados e salvos em formato JPG, GIF, 

PNG ou PDF.  

 

 

Ouro Preto, 31 de julho de 2020. 
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Coordenador do PPGEBT  


