
Processo Seletivo 2022 
MESTRADO  

Resultado final  

ATENÇÃO:  
 

Aviso para candidatos selecionados  
 

Efetuar o registro acadêmico na UFMG, conforme dados abaixo. 
 

(A responsabilidade de efetuar o registro acadêmico é exclusivamente do aluno) 
 

Sistema Acadêmico 
Cadastro Prévio 

 
Etapas: 
 
Secretaria do Colegiado do Curso 

 Lançar os candidatos classificados no Sistema Acadêmico; 
 Enviar ao DRCA a documentação dos candidatos com a relação nominal até 

05/04/2022. 
 

Candidato classificado e aprovado: 
 Preencher a Ficha de Cadastro pela internet nos dias 29/03/2022 e 30/03/2022;  
 O candidato que apresentou, no período de inscrição, documento comprobatório de 

estar em condições de concluir o curso de graduação antes do período para registro 
acadêmico no curso de pós-graduação deverá enviar para o e-mail 
posees.selecao@dees.ufmg.br, até 01/04/2022, documento (arquivo em pdf) que 
comprove a conclusão do curso de graduação (cópia do diploma de graduação, 
expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido ou declaração de 
conclusão de curso em que conste a data da colação do grau). Não serão aceitas 
declarações com previsão de conclusão ou de colação. 
 

Procedimentos a serem realizados pelos alunos novatos: 
 

1º passo - Tela de login 
 

Acessar a Ficha de Cadastro no endereço: 
https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio/ ou www.ufmg.br/drca e preencher os 
campos CPF e Data de Nascimento: 



 
2º passo - Tela de Acesso ao formulário 
Clicar em Preencher Ficha de Cadastro para Registro Acadêmico 
 

 
 
3º passo – Tela de Ação 
Preencher os campos em branco 
Clicar em salvar. 
Imprimir os dados em “Imprimir Ficha” 
 



 
 

 

 

 



Após a realização do Registro Acadêmico pelo DRCA, o aluno terá acesso ao seu número 
de matrícula. 

Todos os candidatos Aprovados e Classificados abaixo poderão realizar seu cadastro. 

Preencher a Ficha de Cadastro Prévio, pela internet, nos dias 29/03/2022 e 30/03/2022  
 
 
Tabela 1: Resultado da avaliação dos candidatos ao mestrado com graduação em 
engenharia e em regime de ampla concorrência 
 

Candidatos Colocação Situação 

Betânia da Costa Silva 1 A/C (*) 

Vinícius Turquete de Deus 2 A/C 

Fábio Martins da Silva 3 A/C 

Ana Clara Pedras Bueno 4 A/C 

Maria Luiza Calderaro Moreira 5 A/C 

Davidson Alexander Dias Rezende 6 A/C 

Daniel Maia Silva - R (**) 

Lucas Almeida Botelho - R 

Carolina Albuquerque da Silva - R 

Tiago Ferreira dos Santos - R 

Vinícius Amorim de Araújo - R 

Lara de Paula Werneck - R 

João Marcos Rodrigues Mendes - R 

 (*) A/C: Aprovado(a) e classificado(a); (**) R: Reprovado(a) 
 
 


