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INFORMAÇÕES SOBRE MATRÍCULA 02/2016 

 

Prezados (as) Estudantes, 

Fiquem atentos às seguintes informações sobre os procedimentos para a 

renovação de matrícula do 2º semestre de 2016. 

 

Data/Horário Prioridade 
 
 

Engenharia 
Metalúrgica 

 
25/07/2016 

 
Das 8h às 19h 

 
 
Modalidade: 
Presencial 

 Das 8h às 9h - ALUNOS COM PREVISÃO DE 
FORMATURA ATÉ DEZEMBRO DE 2016 E QUE 
SOLICITARAM ANÁLISE DE HISTÓRICO EM JUNHO/2016. 
A matrícula deverá ser efetuada no respectivo turno e 
curso. O ingresso dos possíveis formandos na sala de 
matrícula será controlado pelo D.A., mediante lista elaborada 
pela secretaria acadêmica. 
 

 Das 9h às 10h - ALUNOS REGULAGES A PARTIR DO 2º 
PERÍODO (não possuem reprovação no histórico escolar). 
A matrícula deverá ser efetuada no respectivo turno e 
curso dentro do limite de 32 créditos e sem quebra de 
pré-requisitos. O ingresso dos possíveis formandos na sala 
de matrícula será controlado pelo D.A., mediante lista 
confeccionada pelo próprio D.A. 
 

 Das 10h às 19h- ALUNOS IRREGULARES A PARTIR DO 
2º PERÍODO (possuem reprovação no histórico escolar). 
A matrícula deverá ser efetuada no respectivo turno e 
curso dentro do limite de 32 créditos e sem quebra de 
pré-requisitos. O ingresso dos possíveis formandos na sala 
de matrícula será controlado pelo D.A., mediante lista 
confeccionada pelo próprio D.A. 
 

 
 

Engenharia Civil 
 

26/07/2016 
 

Das 8h às 19h 
 

Modalidade: 
Presencial 

 Das 8h às 9h- ALUNOS COM PREVISÃO DE FORMATURA 
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 E QUE SOLICITARAM ANÁLISE 
DE HISTÓRICO EM JUNHO/2016. 
A matrícula deverá ser efetuada no respectivo turno e 
curso. O ingresso dos possíveis formandos na sala de 
matrícula será controlado pelo D.A., mediante lista elaborada 
pela secretaria acadêmica. 
 

 Das 9h às 10h - ALUNOS REGULAGES A PARTIR DO 2º 
PERÍODO (não possuem reprovação no histórico escolar). 
A matrícula deverá ser efetuada no respectivo turno e 
curso dentro do limite de 32 créditos e sem quebra de 
pré-requisitos. O ingresso dos possíveis formandos na sala 
de matrícula será controlado pelo D.A., mediante lista 
confeccionada pelo próprio D.A. 
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 Das 10h às 19h- ALUNOS IRREGULARES A PARTIR DO 
2º PERÍODO (possuem reprovação no histórico escolar). 
A matrícula deverá ser efetuada no respectivo turno e 
curso dentro do limite de 32 créditos e sem quebra de 
pré-requisitos. O ingresso dos possíveis formandos na sala 
de matrícula será controlado pelo D.A., mediante lista 
confeccionada pelo próprio D.A. 
 

 
 
 

Engenharia Minas 
 

27/07/2016 
 

Das 8h às 19h 
 

Modalidade: 
Presencial 

 Das 8h às 9h- ALUNOS COM PREVISÃO DE FORMATURA 
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 E QUE SOLICITARAM ANÁLISE 
DE HISTÓRICO EM JUNHO/2016. 
A matrícula deverá ser efetuada no respectivo turno e 
curso. O ingresso dos possíveis formandos na sala de 
matrícula será controlado pelo D.A., mediante lista elaborada 
pela secretaria acadêmica. 
 

 Das 9h às 10h - ALUNOS REGULAGES A PARTIR DO 2º 
PERÍODO (não possuem reprovação no histórico escolar). 
A matrícula deverá ser efetuada no respectivo turno e 
curso dentro do limite de 32 créditos e sem quebra de 
pré-requisitos. O ingresso dos possíveis formandos na sala 
de matrícula será controlado pelo D.A., mediante lista 
confeccionada pelo próprio D.A. 
 

 Das 10h às 19h- ALUNOS IRREGULARES A PARTIR DO 
2º PERÍODO (possuem reprovação no histórico escolar). 
A matrícula deverá ser efetuada no respectivo turno e 
curso dentro do limite de 32 créditos e sem quebra de 
pré-requisitos. O ingresso dos possíveis formandos na sala 
de matrícula será controlado pelo D.A., mediante lista 
confeccionada pelo próprio D.A. 
 

 
 

Engenharia Ambiental 
 

28/07/2016 
 

Das 8h às 19h 
 

Modalidade: 
Presencial 

 Das 8h às 9h- ALUNOS COM PREVISÃO DE FORMATURA 
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 E QUE SOLICITARAM ANÁLISE 
DE HISTÓRICO EM JUNHO/2016. 
A matrícula deverá ser efetuada no respectivo turno e 
curso. O ingresso dos possíveis formandos na sala de 
matrícula será controlado pelo D.A., mediante lista elaborada 
pela secretaria acadêmica. 
 

 Das 9h às 10h - ALUNOS REGULAGES A PARTIR DO 2º 
PERÍODO (não possuem reprovação no histórico escolar). 
A matrícula deverá ser efetuada no respectivo turno e 
curso dentro do limite de 32 créditos e sem quebra de 
pré-requisitos. O ingresso dos possíveis formandos na sala 
de matrícula será controlado pelo D.A., mediante lista 
confeccionada pelo próprio D.A. 
 

 Das 10h às 19h- ALUNOS IRREGULARES A PARTIR DO 
2º PERÍODO (possuem reprovação no histórico escolar). 
A matrícula deverá ser efetuada no respectivo turno e 
curso dentro do limite de 32 créditos e sem quebra de 
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pré-requisitos. O ingresso dos possíveis formandos na sala 
de matrícula será controlado pelo D.A., mediante lista 
confeccionada pelo próprio D.A. 
 

 
Ajuste de matrícula 

para todos os cursos 
 

29/07/2016 
 

Das 8h às 19h 

Todos os alunos da FaEnge poderão matricular-se, caso 
haja vagas, em disciplinas obrigatórias, eletivas e optativas 
de qualquer curso e turno, respeitando os pré-requisitos 
necessários, número mínimo e máximo de alunos por turma 
e limite de 32 créditos. 

 

 Das 8h às 9h - ALUNOS COM PREVISÃO DE 
FORMATURA ATÉ DEZEMBRO DE 2016 E QUE 
SOLICITARAM ANÁLISE DE HISTÓRICO EM JUNHO/2016. 
O ingresso dos possíveis formandos na sala de matrícula 
será controlado pelo D.A., mediante lista elaborada pela 
secretaria acadêmica. 
 

 Das 9h às 11h - ALUNOS REGULAGES A PARTIR DO 2º 
PERÍODO (não possuem reprovação no histórico escolar). 
A matrícula deverá ser efetuada respeitando o limite de 32 
créditos e sem quebra de pré-requisitos. O ingresso dos 
possíveis formandos na sala de matrícula será controlado 
pelo D.A., mediante lista confeccionada pelo próprio D.A. 
 

 Das 11h às 19h- ALUNOS IRREGULARES A PARTIR DO 
2º PERÍODO (possuem reprovação no histórico escolar). 
A matrícula deverá ser efetuada respeitando o limite de 32 
créditos e sem quebra de pré-requisitos. O ingresso dos 
possíveis formandos na sala de matrícula será controlado 
pelo D.A., mediante lista confeccionada pelo próprio D.A. 
 

Matrículas em vagas 
remanescentes / 
ajustes finais de 

matrícula 
 

05/08/2016 
 

Das 8h às 19h 

Todos os alunos da FaEnge poderão incluir na matrícula as 
disciplinas que possuam vagas remanescentes e turmas 
especiais, caso sejam abertas.  
 
Os alunos poderão aproveitar a oportunidade para fazer 
ajustes finais de matrícula, incluindo ou excluindo disciplinas; 
contudo, NÃO PODERÁ SER FEITA A TROCA DE TURMA 
DE UMA MESMA DISCIPLINA JÁ MATRICULADA. Sendo 
assim, estes ajustes não serão mais realizados via 
requerimento para as coordenações. 
 
Não haverá horário prioritário para formandos e regulares. 
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ATENÇÃO!! 

 

- Dia 01 de agosto de 2016: Início do segundo semestre 

letivo para TODOS os períodos 

 

- Aluno do 1º Período (Calouro) NÃO precisa comparecer nestas datas de 

matrícula, somente a partir de 01 de agosto de 2016. 

 

- Havendo qualquer impedimento do aluno comparecer para realizar sua 

matrícula e/ou acerto de matrícula, o mesmo poderá solicitar que alguém o 

faça, munido de procuração simples (o procurador deverá trazer original e 

xerox da sua identidade). Para cada matrícula, o requerente (aluno) deverá 

retornar à fila. Nos casos em que um acadêmico realizar a sua matrícula e a de 

outro aluno, por procuração, deverá fazer uma delas e retornar à fila.  

 

- Qualquer ação, que envolva a finalização da matrícula e exija a presença do 

estudante, será realizada com a Coordenação de Curso, SOMENTE no dia 29 

de julho de 2016, das 8h às 11h e das 12h às 19h, na FaEnge.  

 

- Os alunos trancados também obedecerão à prioridade acima quando do 

retorno do trancamento.  

 

- Alunos que estão em intercâmbio através do programa Ciência sem 

Fronteiras: deverão solicitar o trancamento através do e-mail 

coordenacao.metalurgica.faenge@uemg.br. Escreva no título da mensagem 

“Trancamento de matrícula 2016.2 - CsF”. No corpo da mensagem inclua: 

nome do aluno, matrícula, instituição onde está sendo realizado o intercâmbio, 

data de início e data de término do mesmo e Comprovante de matricula 

atualizado da Instituição onde está realizando o intercâmbio. 

 

 

Solicitaremos ao DA da FaEnge apoio para lista on-line. 

Fiquem atentos ao nosso site!!! 

 
Grato pela colaboração, 

 

Direção em Exercício da FaEnge 
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