
 

  

Prezado(a) aluno(a) veterano(a) dos programas de pós-graduação stricto-sensu 

(mestrado e doutorado),  

Seguem orientações sobre processo de confirmação de vínculo.  

Devem confirmar vínculo todos os alunos matriculados no curso (regime regular ou regime 

especial), exceto os que realizaram anteriormente trancamento do curso e os que defenderem 

mestrado/doutorado até o último dia do processo de confirmação de vínculo.  

O período para confirmação de vínculo será informado semestralmente aos alunos, pela 

secretaria geral da pós-graduação, via e-mail.  

  

Se matriculado em regime regular, o aluno(a) deverá:  

- No período de confirmação você receberá a ficha de confirmação de vínculo em seu e-mail 

cadastrado;  

- Providenciar nessa ficha a assinatura do orientador. 

- Encaminhar  exclusivamente para o e-mail posgraduacao@umc.br (no campo assunto do e-

mail deve ser descrito “Confirmação de Vinculo e o Programa que o aluno pertence”);  

- Após o recebimento da secretaria, a confirmação de vínculo será submetida ao departamento 

financeiro (para confirmação quitação de débitos);   

 

Se matriculado em regime especial, o aluno(a) deverá:  

- No período de confirmação você receberá a ficha de confirmação de vínculo em seu e-mail 

cadastrado;  

- Providenciar nessa ficha a assinatura do coordenador do curso, caso pretenda manter sua 

situação por mais um semestre como aluno em regime especial.   

- Providenciar nessa ficha a assinatura do orientador, caso pretenda mudança no semestre 

vigente para o regime regular.  

- Encaminhar  exclusivamente para o e-mail posgraduacao@umc.br (no campo assunto do e-

mail deve ser descrito “Confirmação de Vinculo e o Programa que o aluno pertence”);  

- Após o recebimento da secretaria, a confirmação de vínculo será submetida ao departamento 

financeiro (para confirmação quitação de débitos).  

  

  

Se matriculado em regime especial, porém mudando para regime regular, o aluno deverá:  

- Solicitar a secretaria do seu curso a ficha de confirmação de vínculo e assinalar ali as disciplinas 

que irá cursar no semestre.  
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- Providenciar nessa ficha a assinatura do coordenador do curso, caso pretenda manter sua 

situação por mais um semestre como aluno em regime regular.   

- Providenciar nessa ficha a assinatura do orientador, caso pretenda mudança no semestre 

vigente para o regime regular.  

- Encaminhar  exclusivamente para o e-mail posgraduacao@umc.br (no campo assunto do e-

mail deve ser descrito “Confirmação de Vinculo e o Programa que o aluno pertence”);  

- Após o recebimento da secretaria, a confirmação de vínculo será submetida ao departamento 

financeiro (para confirmação quitação de débitos).  

- Entregar ao coordenador do curso (em prazo definido por este) carta de aceite de orientação 

e pré-projeto de pesquisa, ambos assinados pelo aluno e pelo orientador. Sendo a solicitação 

autorizada pelo colegiado do curso, o coordenador informará à secretaria da pós-graduação, 

via ofício, a mudança de regime. Modelo de carta de aceite de orientação encontra-se no item 

FORMULÁRIOS da página do curso.  

  

Observações gerais sobre a seleção de disciplinas na ficha de confirmação de vínculo:  

- O aluno deve selecionar somente as disciplinas que de fato irá cursar no semestre.  

- Caso deseje/precise cancelar a matrícula em uma ou mais disciplinas selecionadas, deverá 

apresentar requerimento à secretaria da pós-graduação em período inferior ao curso de 25% 

das aulas da(s) disciplina(s) em questão. Este requerimento será analisado pela coordenação 

do curso e pelo orientador do aluno (se em regime regular) e, se deferido, a disciplina será 

excluída da grade do aluno.  

- O aluno pode cursar até 30% dos créditos em disciplinas optativas em outro programa de pós-

graduação da UMC. Para isso, deverá no ato da confirmação de vínculo entregar requerimento 

à secretaria da pós-graduação para análise de viabilidade/disponibilidade pela coordenação 

dos cursos envolvidos.  

  

No caso de aluno que pretende trancamento do curso:  

Para informações sobre procedimentos e período máximo de trancamento, consultar o 

regimento geral da pós-graduação e/ou a secretaria da pós-graduação.  
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