
NOVO COMUNICADO  
  

Juiz de Fora, 20 de janeiro de 2022.  

  

A Comissão Acadêmica Especial, constituída pela Portaria Nº 7159, da Presidente 

da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG, informa:    

  

• As atividades didáticas do 1º semestre de 2022 terão início em 14 de fevereiro de 

2022 e serão finalizadas em 16 de dezembro de 2022.   

• Durante as primeiras três semanas, de 14/02 até 05/03, devido ao grau de 

contaminação da variante Ômicron, as aulas teóricas e práticas serão oferecidas na 

modalidade a distância.  

• A partir de 07 de março, o curso volta a funcionar em horário integral, iniciando às 

7h30 podendo ir até 18h, presencialmente.  

• O horário de aulas com informações sobre os dias de aula e horário de cada disciplina 

será divulgado em breve.   

  

  

MATRÍCULA  
  

A confirmação da matrícula deverá ser realizada até o dia 4 de fevereiro de 2022, sendo 

que para ser considerado matriculado, o aluno deverá:   

  

i) Copiar o Contrato de Prestação de Serviço Educacional, cujo link está disponível no 

final desse documento e no site do ILCT (epamig.br/ilct), salvar no computador ou 

imprimir;   

ii) Acessar o formulário de requerimento de matrícula com link disponível neste 

documento e no site do ILCT, para enviar os documentos necessários (contrato e 

comprovante do depósito de pagamento da matrícula).  

  

IMPORTANTE:   

  

• Antes de acessar o formulário de Requerimento de Matrícula, você deve pagar a 

taxa de matricula e preencher e assinar o contrato. Em seguida, acessar o 
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formulário, clicando no botão correspondente, e incluir as informações, anexar os 

documentos e enviar.   

• A não efetivação da matrícula do aluno para o 1º semestre de 2022 

significará o abandono do curso e, portanto, o seu desligamento imediato 

do mesmo.  

VALOR DA MATRÍCULA  
  

O valor da matricula é de R$349,00 (trezentos e quarenta e nove reais) e deve ser 

pago através de depósito bancário até o dia 07 de fevereiro de 2022.   

  

A carga horária matriculada será paga em quatro parcelas, ao longo do semestre e 

os alunos receberão os valores por e-mail na homologação da matrícula.    

  

Informações bancarias para depósito:  

  

E P AGROP MINAS  

CPNJ: 17.138.140/0002-04  

Instituição: BANCO DO BRASIL   

Agência: 3205-0  

Conta: 207113-4  

  

 
  

LINKS PARA MATRÍCULA  
  

Copie o contrato clicando no botão abaixo:  

 
  

  

Acesse o formulário de matrícula e envie o contrato e comprovante  

de pagamento, clicando no botão abaixo:  
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