
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

Programa de Residência em medicina Veterinária em Área Profissional da Saúde 
 
Matrículas: 
 
 As matrículas serão realizadas no período de 23 de fevereiro de 2017 a 04 

de março de 2017, na DRCA (Diretoria de Registro e Controle Acadêmico) e a 

mesma deve ser realizada pelo próprio candidato ou procurador por este 

autorizado. 

Documentos necessários: 
 
ALUNOS BRASILEIROS 
a) 1 (uma) foto 3x4 recente - colar na Ficha-Cadastro; 
b) Diploma devidamente assinado do último nível cursado frente e verso –
Mestrado: diploma de graduação; Doutorado: diploma de mestrado - 1 (uma) cópia 
autenticada em cartório; 
c) Histórico Escolar do último nível cursado – 1 (uma) cópia autenticada em 
cartório; 
d) Certidão de nascimento ou casamento – 1 (uma) cópia; 
e) Cédula de Identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública ou Carteira 
Nacional de Habilitação – 1 (uma) cópia; 
f) Título de eleitor – 1 (uma) cópia; 
g) Comprovante de quitação eleitoral (que pode ser retirado no site 
www.tse.gov.br/internet/servicos_eleitor/quitacao.htm – 1 (uma) cópia; 
h) Documento militar – 1 (uma) cópia (dispensável para maiores de 46 anos) 
i) Cadastro de Pessoa Física (CPF) – 1 (uma) cópia. 
j) Termo de Ciência e Concordância devidamente preenchido e assinado - será 
retirado aqui na DRCA caso algum documento acima esteja irregular ou faltando 
 
ALUNOS ESTRANGEIROS 
a) 1 (uma) foto 3x4 recente - colar na Ficha-Cadastro; 
b) Diploma devidamente assinado do último nível cursado frente e verso – 
Mestrado: diploma de graduação; Doutorado: diploma de mestrado - 1 (uma) 
cópia autenticada em cartório e traduzida por tradutor juramentado; 
c) Histórico Escolar do último nível cursado – 1 (uma) cópia autenticada em 
cartório e traduzida por tradutor juramentado; 
d) Certidão de nascimento ou casamento – 1 (uma) cópia; 
e) Passaporte com visto temporário de estudante ou permanente – 1 (uma) cópia; 
f) Cadastro de Pessoa Física (CPF) – 1 (uma) cópia. 
g) Termo de Ciência e Concordância devidamente preenchido e assinado - será 
retirado aqui na DRCA caso algum documento acima esteja irregular ou faltando 
 
Informações: DRCA; tel: 35  3829-1102 

 
 
 
 

Profª Drª Rosa Maria Cabral 
Coordenadora da COREMU / UFLA 
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