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ORIENTAÇÕES PARA A MATRÍCULA PARA OS DISCENTES UFU - EDITAL Nº 21/2022  
 

 O Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia convoca os aprovados no processo 

seletivo, que teve lista divulgada, na página do Programa, para a realização de sua matrícula 

na UFU. 

 

A matrícula será realizada de maneira remota, de forma que o candidato aprovado deverá 
encaminhar até o dia 2 de agosto de 2022, no e-mail da secretaria 

(posgradfisioufu@gmail.com), os seguintes formulários, acessados por meio deste link: 

http://www.ppgfisio.faefi.ufu.br/servicos/matricula-de-ingressante 

  

a) Formulário de Matrícula, devidamente preenchido e assinado pelo discente e orientador 

(PDF); 
b) Preencher o formulário de inscrição em disciplinas no link: 

https://forms.gle/36fA7AdwMqWvpTZN9, até o dia 2 de agosto de 2022. 

c) Documentos pessoais e acadêmicos: deve ser gerado um único arquivo em PDF, contendo 

todos os documentos pessoais e acadêmicos, na ordem de solicitação 

abaixo. Os documentos devem estar legíveis, sem cortes e digitalizados verso e 

anverso. Segue a lista dos documentos requeridos: 

o Requerimento de Matrícula (deixar o campo “matrícula” em branco; o 
discente deverá preencher o formulário de matrícula, e em seguida 
encaminhar o documento em Word para o e-mail da secretaria 
(posgradfisioufu@gmail.com) solicitando a assinatura do coordenador do 
programa; em seguida o mesmo será devolvido em PDF ao discente para que 
junte o requerimento e demais documentos pessoais em um único arquivo, 
para tanto poderá ser utilizada a ferramenta online iLovePDF 
https://www.ilovepdf.com/pt 

o Certidão de registro civil;  

o RG; 

o CPF;  

o Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral; 

o Documento militar (para ingressantes do sexo masculino); 

o Diploma de graduação (devidamente assinado pelo Titulado, frente e anverso 
e sem cortes) ou certificado de conclusão contendo a data de colação de grau 
realizada; 

 

http://www.ppgfisio.faefi.ufu.br/servicos/matricula-de-ingressante
https://forms.gle/36fA7AdwMqWvpTZN9
mailto:posgradfisioufu@gmail.com
https://www.ilovepdf.com/pt
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Em complemento a essa documentação, o aluno deverá encaminhar no e-mail da secretaria 
(posgradfisioufu@gmail.com), os seguintes formulários:  

3) Formulário de Solicitação de Crachá preenchido, datado e assinado. Ao digitalizar o 

formulário, o ingressante deverá colocar uma fotografia 3x4 no canto superior direito do 

formulário (digitalizado em formato PDF);  

4) Planilha cadastral devidamente preenchida, com todos os dados solicitados e digitados. 

Todos os alunos aprovados no processo seletivo deverão realizar o download da Planilha 

cadastral (excel), no site do PPGFISIO/UFU e preencher com os dados pessoais (não alterar 

qualquer campo de preenchimento ou formatação da planilha). A planilha deve ser 

cuidadosamente preenchida, sem o uso de caixa alta, com os dados completos dos 

candidatos e deve ser respeitada a grafia dos nomes (inclusive a acentuação) conforme a 

certidão de registro civil. O preenchimento dos dados é OBRIGATÓRIO para todos os 

ingressantes. A planilha deverá ser salva com o nome do aluno e enviada para o e-mail 
(posgradfisioufu@gmail.com), juntamente com os demais arquivos até o dia 2 de agosto de 

2022, impreterivelmente. O não cumprimento desta etapa impedirá a realização da 

matrícula. O não envio do Formulário de Matrícula (único arquivo em PDF); termo do crachá 

(único arquivo em PDF); requerimento de matrícula e documentos pessoais (único arquivo 

em PDF); e planilha em Excel até 2 de agosto de 2022, resultará no cancelamento da 

matrícula.  
 

 
Como gerar sua senha do portal do estudante 

 

1 - Entrar no portal da UFU (www.ufu.br) 
2 - Acessar o portal do aluno através do link "Estudante" - "Portal do Estudante".  
3 - Clicar em "Esqueci minha senha" 
4 - Informar o login (número de matrícula). Observação: COM LETRAS EM 
MAIÚSCULO  
5 - Informar o e-mail cadastrado no ato da matrícula. 
6 - Digitar os códigos de verificação que aparecem no quadro à esquerda. 
Observação: DIGITAR TODOS OS CÓDIGOS EXATAMENTE IGUAIS AOS DO QUADRO E 
EM MAIÚSCULO. 
7 - Clicar em "Recuperar Senha". Observação: Após este procedimento será 
enviado para o email do aluno um "token" (link) para ser redefinido asenha. 
8 - Informar uma nova senha. 
9 - Digitar novamente a senha para confirmar. 
10 - Digitar os códigos verificadores. Mesmo procedimento informado no item 6.  
11 - Confirmar alteração da senha. 
12 - Acessar o portal do estudante novamente. 
13 - Informar a matrícula. Mesmo procedimento informado no item 4.  
14 - Informar senha nova criada pelo aluno. 
15 - Acessar o portal do estudante 

http://www.ufu.br/
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         Dúvidas: 3218-2928. 
 

 

 

 


