
 

Instruções para a realização de Matrícula de Alunos Regulares no Mestrado em Ciência e 

Tecnologia de Alimentos 

Evento Período Acesso 

Convocação para 

solicitação de matrícula 

- 1ª chamada 

01/10/2021 - 

a partir das 

14h 

Não há 

Período de solicitação 

de matrículas em 1ª 

chamada  

01/10/2021 – 

14h até 

06/10/2021 - 

17h59 

https://www.gov.br/pt-br/servicos/matricular-se-

em-cursos-de-pos-graduacao-de-lato-sensu-e-

stricto-sensu-ifsuldeminas  

Verificação de 

documentos enviado 

pela secretaria 

07/10 

A secretaria poderá entrar em contato com os 

candidatos para solicitar mais documentos ou 

ajustes de documentação, caso seja necessário, 

para consolidação da matrícula 

Início das 

Aulas/confirmação de 

matrícula 

08/10 – 08h – 

Aula inaugural 

O Link da aula será encaminhado para o e-

mail dos matriculados 

Convocação para 2ª 

chamada 

13/10/2021 - 

a partir das 14 
em breve 

Período de solicitação 

de matrícula da 2ª 

chamada 

14/10/2021 - 

8h até 

18/10/2021 - 

17h59 

em breve 

 

*A secretaria do PPGCTA de poderá entrar em contato para solicitar mais documentos a 

qualquer momento do processo de matrícula. 

 

1) Acessar este link (basta clicar em iniciar, fazer o login no gov, acessar o serviço da 

matrícula e seguir as etapas); 

 

2) Carregar as documentações no sistema conforme solicitado em cada etapa; 

- Foto 3 x 4 centralizada e com boa definição 

- RG: atentar para o órgão emissor descrito no documento e preencher corretamente; 

- Diploma de graduação: frente e verso 
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- Histórico escolar da graduação: última versão, com assinaturas da secretaria e datas 

de colação de grau, conclusão do curso e expedição do diploma 

- Certidões de nascimento e/ou casamento: pessoas casadas DEVEM anexar a 

certidão de casamento; 

- CPF: caso a Carteira de Identidade não contenha o número de CPF, incluir na Etapa 

7 a cópia de documento que comprove o CPF. 

 

IMPORTANTE: Caso tenham dúvidas acerca do processo de matrícula entre em 

contato pelo e-mail: mestrado.alimentos@ifsuldeminas.edu.br  
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