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  Diamantina, 30 de Junho de 2015. 

Caros estudantes, 

O processo de renovação de matrícula é de responsabilidade do estudante e deve ser 

realizado a cada semestre letivo nos períodos fixados pelo Calendário Acadêmico da 

Universidade. Quando há necessidade de alteração dessas data a direção da unidade se 

responsabilizará pela divulgação. 

Segue algumas orientações: 

Leia-o com atenção e procure nossa equipe se precisar de mais esclarecimentos. 

1º Fase: Para os alunos que sentirem a necessidade de uma orientação da coordenação do curso 

na escolha das disciplinas, haverá uma PRÉ-MATRÍCULA. Na qual o aluno fará uma escolha 

prévia de suas disciplinas, desde que respeite os parâmetros de número máximo (32), e mínimo 

(08) créditos, e também respeite os pré-requisitos das disciplinas, antes que as matrículas sejam 

efetivadas. Data da Pré-Matrícula: 29 de junho a 03 de julho. 

OBSERVAÇÃO: equivalência disciplinas/créditos. 

1 crédito = disciplina de 15 horas;  

2 créditos = disciplina de 30 horas;  

3 créditos = disciplina de 45 horas;  

4 créditos = disciplina de 60 horas;

2º Fase: A entrega da ficha de pré-matrícula será presencial: nos dias 08 até 10 de julho de 

2015. O aluno deve comparecer ao SAE (Serviço de Atendimento ao Estudante) e entregar a 

ficha de pré-matrícula, devidamente assinada e preenchida, neste ato o acadêmico receberá um 

número de senha para o controle de vagas, nos seguintes dias e horários: 

Para alunos regulares: 08 de Julho de 2015 - das 08h às 17h  

Para alunos irregulares: 08, 09 e 10 de julho de 2015 - das 08h às 17h 

OBSERVAÇÃO: Aqueles que não puderem comparecer, devem providenciar uma Procuração 

Simples, autorizando alguém a retirar a Senha e entregar a ficha da pré-matrícula, devidamente 

assinada e preenchida. (Lembrando que é de inteira responsabilidade do candidato essa 

autorização) 
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3º Fase: O DRCA receberá as pré-matrículas do SAE e efetuará no sistema o cadastramento das 

disciplinas escolhidas, obedecendo ao número de senha e analisando se as disciplinas solicitadas 

seguem as regras regimentais. Serão lançadas no sistema a partir do dia 13 até dia 24 de julho 

de 2015. As disciplinas detectadas pelo DRCA que não estiverem em conformidade com as 

regras da UEMG, não serão efetivadas no sistema, e posteriormente será dado parecer no campo 

observação pelo mesmo. 

4º Fase: Após o lançamento feito pelo DRCA, será o momento da análise do aluno, quando 

deverá entrar no WEBGIZ/ALUNO e verificar se as disciplinas relacionadas na pré-matrícula 

estão devidamente efetuadas. Caso esteja em desacordo haverá um dia especifico para o ajuste. 

5º Fase: No dia 03 de agosto de 2015 o aluno terá a oportunidade de AJUSTE DA 

MATRÍCULA. Esse ajuste será para regularizar as observações lançadas pelo DRCA e para 

solicitar inclusões ou exclusões. 

 

Acompanhe o processo da matrícula até o final para assegurar-se de que ocorreu tudo 

dentro do esperado. 

 

 


