
ORIENTAÇÕES PARA CURSAR DISCIPLINAS NA QUALIDADE DE ALUNO 

ESPECIAL 

Os candidatos abaixo deverão fazer a solicitação da(s) disciplina(s) no período de 28 de 

setembro a 01 de outubro. 

Conforme item 12.5 “Os candidatos excedentes, que participaram das três etapas da 

seleção, poderão fazer disciplinas isoladas na condição de aluno especial. O aluno 

especial não tem direito a vaga no programa de mestrado. A solicitação deverá ser feita 

por meio do e-mail mestrado.alimentos@ifsuldeminas.edu.br no período de matrícula.” 

INSTRUÇÕES PARA A SOLICITAÇÃO DAS DISCIPLINAS 

Devido à Pandemia de COVID-19, a solicitação da(s) disciplina(s) ocorrerá de maneira 

remota e toda a documentação deverá ser enviada para o endereço de e-

mail: mestrado.alimentos@ifsuldeminas.edu.br. 

 

Abaixo, segue a lista com os documentos necessários e as instruções de envio: 

Neste primeiro momento os documentos para proceder com a matrícula deverão ser 

encaminhados apenas em formato digital. Em momento oportuno iremos solicitar que 

vocês apresentem os originais junto à secretaria.   

  

a) Carteira de Identidade - RG. A carteira nacional de habilitação (CNH), para fins de 

matrícula, não substitui o RG.  

b) Certidão de Nascimento ou de casamento;  

c) Número do CPF, caso o número não conste no RG;  

d) Diploma de Graduação ou Certificado de Conclusão de Curso  

e) Histórico Escolar da Graduação  

f) Comprovante de residência  

g) Comprovante de quitação com o Serviço Militar, para candidato(a)s do sexo masculino 

com idade superior a 18 anos  

h) Número do Título de Eleitor para maiores de 18 anos;  

i) Certidão de quitação eleitoral atualizada. 

j) Declaração de liberação da empresa/instituição para participação das atividades do 

curso nas datas previstas.  

 

ATENÇÃO: Os documentos deverão ser DIGITALIZADOS, enviados em formato PDF, 

em arquivo ÚNICO para o endereço de e-mail informado. O prazo para o envio será de 

28 de setembro a 01 de outubro de 2020. Após esse prazo não aceitaremos mais 

matrículas.  

 

INÍCIO DAS ATIVIDADES 

As aulas terão início remoto no dia 02/10 por meio do Google Meet. O link com a 

programação e horários das disciplinas serão previamente encaminhados na próxima 

semana.  

Qualquer dúvida estamos à disposição por meio do endereço de e-

mail: mestrado.alimentos@ifsuldeminas.edu.br. 
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DISCIPLINAS A SEREM OFERTADAS 

 

Turno SEXTA – FEIRA PERÍODO 

Manhã Metodologia da pesquisa  2 a 30 de outubro 

Tarde  Tecnologia de Produtos 

de Origem Animal  

Tecnologia de Produtos 

de Origem Vegetal  

2 a 30 de outubro 

Manhã Gestão da Qualidade  6 de novembro a 4 

de dezembro 

Tarde Fisiologia Digestiva e Alimentos Funcionais  6 de novembro a 4 

de dezembro 

• As disciplinas Tecnologia de Produtos de Origem Animal e Tecnologia de 

Produtos de Origem Vegetal são ofertadas no mesmo horário e, portanto, deve – 

se optar por uma delas. 


