
 

 

Prezados (as) Estudantes, 

Fiquem atentos às seguintes informações sobre os procedimentos para a 

renovação de matrícula do 1º semestre de 2016. 

 

Data/Horário  Modalidade  Prioridade  

 
 

Engenharia Metalúrgica 
 

29/02/2016 
 

Das 8h às 19h 

 
 
 
Presencial (FaEnge)  

Das 8h às 9h - Alunos 
COM PREVISÃO DE 
FORMATURA ATÉ 
JULHO DE 2016, para 
os quais a disciplina seja 
obrigatória. A matrícula 
deverá ser efetuada no 
respectivo turno e 
curso.  
 
Das 9h às 11h - Alunos 
do 2º ao 10º períodos 
para os quais a 
disciplina seja 
obrigatória e que NÃO 
tenham sido 
reprovados em uma ou 
mais disciplinas do 
curso. A matrícula 
deverá ser efetuada no 
respectivo turno e 
curso dentro do limite 
de 32 créditos.  
 
Das 11h às 19h - 
Alunos do 2º ao 10º 
períodos para os quais a 
disciplina seja 
obrigatória e que 
tenham sido 
reprovados em uma ou 
mais disciplinas do 
curso. A matrícula 
deverá ser efetuada no 
respectivo turno e 
curso dentro do limite 
de 32 créditos.  
 



 
 

Engenharia Civil 
 

01/03/2016 
 

Das 8h às 19h 

 
 
Presencial (FaEnge)  

Das 8h às 9h - Alunos 
COM PREVISÃO DE 
FORMATURA ATÉ 
JULHO DE 2016, para 
os quais a disciplina seja 
obrigatória. A matrícula 
deverá ser efetuada no 
respectivo turno e 
curso.  
 
Das 9h às 11h - Alunos 
do 2º ao 10º períodos 
para os quais a 
disciplina seja 
obrigatória e que NÃO 
tenham sido 
reprovados em uma ou 
mais disciplinas do 
curso. A matrícula 
deverá ser efetuada no 
respectivo turno e 
curso dentro do limite 
de 32 créditos.  
 
Das 11h às 19h - 
Alunos do 2º ao 10º 
períodos para os quais a 
disciplina seja 
obrigatória e que 
tenham sido 
reprovados em uma ou 
mais disciplinas do 
curso. A matrícula 
deverá ser efetuada no 
respectivo turno e 
curso dentro do limite 
de 32 créditos.  

 
 
 

Engenharia Minas 
 

02/03/2016 
 

Das 8h às 19h 

 
 
 
Presencial (FaEnge)  

Das 8h às 9h - Alunos 
COM PREVISÃO DE 
FORMATURA ATÉ 
JULHO DE 2016, para 
os quais a disciplina seja 
obrigatória. A matrícula 
deverá ser efetuada no 
respectivo turno e 
curso.  
 
 
Das 9h às 11h - Alunos 
do 2º ao 10º períodos 



para os quais a 
disciplina seja 
obrigatória e que NÃO 
tenham sido 
reprovados em uma ou 
mais disciplinas do 
curso. A matrícula 
deverá ser efetuada no 
respectivo turno e 
curso dentro do limite 
de 32 créditos.  
 
Das 11h às 19h - 
Alunos do 2º ao 10º 
períodos para os quais a 
disciplina seja 
obrigatória e que 
tenham sido 
reprovados em uma ou 
mais disciplinas do 
curso. A matrícula 
deverá ser efetuada no 
respectivo turno e 
curso dentro do limite 
de 32 créditos.  

 
 

Engenharia Ambiental 
 

03/03/2016 
 

Das 8h às 19h 

 
 
Presencial (FaEnge)  

Das 8h às 9h - Alunos 
COM PREVISÃO DE 
FORMATURA ATÉ 
JULHO DE 2016, para 
os quais a disciplina seja 
obrigatória. A matrícula 
deverá ser efetuada no 
respectivo turno e 
curso.  
 
Das 9h às 11h - Alunos 
do 2º ao 10º períodos 
para os quais a 
disciplina seja 
obrigatória e que NÃO 
tenham sido 
reprovados em uma ou 
mais disciplinas do 
curso. A matrícula 
deverá ser efetuada no 
respectivo turno e 
curso dentro do limite 
de 32 créditos.  
 
Das 11h às 19h - 



Alunos do 2º ao 10º 
períodos para os quais a 
disciplina seja 
obrigatória e que 
tenham sido 
reprovados em uma ou 
mais disciplinas do 
curso. A matrícula 
deverá ser efetuada no 
respectivo turno e 
curso dentro do limite 
de 32 créditos.  
 

 
Ajuste de matrícula para 

todos os cursos 
 

04/03/2016 
  

Das 8h às 19h 

 
Presencial (FaEnge)  

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 
créditos.  

 

 

ATENÇÃO!!  

 

- Dia 07 de março de 2016: Início do primeiro semestre letivo.  

 

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

 

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

estudante, será realizada com a Coordenação de Curso, SOMENTE no dia 04 

de março 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.  

 

- TRAGA SEU HORÁRIO MONTADO PARA AGILIZAR SUA MATRÍCULA.  



 

- 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 realizará a sua matrícula e a 

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

 

Solicitaremos ao DA da FaEnge apoio para lista on- 

line. Fiquem atentos ao nosso site !!! 
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