UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS NATURAIS
COORDENADORIA DA SECRETARIA INTEGRADA
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO

MANUAL DO ESTUDANTE
Acesso à página dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu
https://prpg.ufla.br/servicos-em-destaque/mestrado-e-doutorado
Etapas da primeira matrícula (envio de documentos na DRCA)

Passos

Etapa

1

Entrega ou envio pelos correios (para DRCA - Diretoria de
Registro e Controle Acadêmico) dos documentos exigidos na
primeira matrícula.
As instruções de matrícula (datas, documentos exigidos, etc.)
estão
disponíveis
na
página
da
DRCA
https://drca.ufla.br/mestrado-e-doutorado/matricula

2

Conferência dos documentos e geração do número de
matrícula do discente no SIGAA (Sistema Integrado de
Atividades Acadêmicas)

3

Criação do usuário para acesso ao SIGAA

4

Envio das instruções para acesso ao SIGAA (O discente recebe
as instruções no e-mail informado no formulário de matrícula)

Responsável pela
etapa
Candidato(a)

DRCA

DGTI
Prazo: 24h
DGTI

Etapas de matrícula em componentes curriculares (matrícula em disciplinas e atividades)
Verificar as datas no calendário acadêmico disponível na página da PRPG
(www.prpg.ufla.br)

1
2

3

Cadastro dos orientadores no SIGAA
O discente deve procurar o orientador para definir a
elaboração do plano de curso/estudo e a matrícula nos
componentes curriculares. *
O discente deve acessar o SIGAA para solicitar matricula em
disciplinas/atividades, dentro dos períodos estabelecidos no
calendário acadêmico. **

Secretaria Integrada
Discente/Orientador

Discente

* Para saber quantos créditos são exigidos para conclusão do curso, bem como as
disciplinas/atividades que são obrigatórias, consulte o Regulamento do PPG, disponível na página do
Programa na aba Documentos. E para consultar a grade curricular, vá à aba Programa/Grade
curricular.
** Tutorial de solicitação/cancelamento de matrícula: será disponibilizado pela DGTI.

1

As Turmas que serão ofertadas no semestre estarão disponíveis nas páginas dos PPG´s na aba Ensino/
Turmas.

Salas de aula/laboratórios/anfiteatros – Onde serão ministradas as disciplinas/atividades
ofertadas pelos Programas
Geralmente o local das aulas/atividades é informado junto com as demais informações da turma no SIGAA.
Caso essa informação não conste lá, gentileza entrar em contato com o responsável pela disciplina/atividade
através de e-mail ou tel. que estará disponível na página do Programa na aba Corpo Docente.

Aproveitamento de créditos
Consulte no Regulamento de seu Programa, as regras para aproveitamento de créditos.
Os formulários e instruções estão disponíveis na página da PRPG em “rotinas acadêmicas para discentes”,
no link https://prpg.ufla.br/discentes/form#aproveitamento-creditos

Observações:
Os Programas de Pós-graduação não possuem secretarias exclusivas, e sim uma Secretaria
Integrada onde são atendidos todos os discentes e docentes dos PPG´s pertencentes ao ICN – Instituto
de Ciências Naturais. Portanto, solicitamos que se identifiquem informando nome e a qual programa
pertence, quando tiver que enviar alguma demanda a S.I.
Equipe da Secretaria Integrada do ICN (atendimento pós-graduação):
Coordenadora do Núcleo de Pós-graduação atende através do e-mail geral: icn@ufla.br
Gabriel Antônio Cereda de Melo
Secretários(as) que atendem através do e-mail geral: pg.icn@ufla.br
Alyne Ferreira Costa Balisa
Jussara Cristiane de Gouvea Reis
Rosemeire de Lourdes Silva
Rossilvânia Maria da Silva
Salete Pereira de Jesus
Para demandas relacionadas a assuntos específicos dos Programas, solicitamos que as encaminhem à
coordenação do Programa.
Para auxiliá-los, segue abaixo a relação dos coordenadores e adjuntos e seus respectivos e-mails:
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PROGRAMAS

COORDENADORES E ADJUNTOS

E-MAIL

Sérgio Scherrer Thomasi

sergio.thomasi@ufla.br

Guilherme Max Dias Ferreira (adjunto)

guilherme.ferreira@ufla.br

Kalynka Gabriella do Livramento

kalynkalivramento@ufla.br

Luciano Vilela Paiva (adjunto)

luciano@ufla.br

Marinês Ferreira Pires Lira

marines.pires@ufla.br

Vanessa Cristina Stein (adjunta)

vanessastein@ufla.br

Rafael Dudeque Zenni

rafael.zenni@ufla.br

Eduardo van den Berg (adjunto)

evandenb@ufla.br

Antônio Fernandes Nascimento Júnior

antoniojunior@ufla.br

Karen Luz Burgoa Rosso (adjunto)

karenluz@ufla.br

Rodrigo Santos Bufalo

rodrigo.bufalo@ufla.br

Robson André Armindo (adjunto)

robson.armindo@ufla.br

Paulo Eduardo Ribeiro Marchiori

paulo.marchiori@ufla.br

Agroquímica

Biotecnologia
Vegetal

Botânica Aplicada

Ecologia Aplicada

Educação Científica
e Ambiental

Física

Fisiologia Vegetal

João Paulo Rodrigues Alves Delfino Barbosa
(adjunto)

Genética e
Melhoramento de
Plantas (Acadêmico)

jp.barbosa@ufla.br

José Airton Rodrigues Nunes

jarnunes@ufla.br

Flávia Maria Avelar Gonçalves (adjunto)

avelar@ufla.br

Genética e
Melhoramento de
Plantas
(Profissional)

José Maria Villela Pádua

jose.padua@ufla.br

Microbiologia
Agrícola

Victor Satler Pylro

victor.pylro@ufla.br

Carla Luiza da Silva Ávila (adjunto)

carlaavila@ufla.br

Márcio Pozzobon Pedroso

marciopedroso@ufla.br

Marcelo Braga Bueno Guerra (adjunto)

marcelo.guerra@ufla.br

Multicêntrico em
Química de Minas
Gerais
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