
CEFET-MG: CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 1º/2017
Público Alvo: Alunos dos cursos ofertados em Belo Horizonte e Unidades com Reposição de calendário 2/2016

• Alunos veteranos

• Alunos ingressantes no 1º/2017, via Reopção, Reingresso e Obtenção de Novo Título

Etapa Período Descrição Resultado

1ª Solicitação 

via WEB

14:00h de 13/02/17 às

23:59h de 14/02/17

Solicitação de matrícula em disciplinas ofertadas no curso 

do aluno.

14:00h de 15/02/17

Resultado do processamento com 

matrícula em diários (ocupação de vagas)

2ª Solicitação 

via WEB

14:00h de 15/02/17 às

23:59h de 16/01/17

Solicitação de matrícula em disciplinas ofertadas no curso 

do aluno.

Solicitação de matrícula em disciplinas EQUALIZADAS(*)

14:00h de 17/02/17

Resultado do processamento com 

matrícula em diários (ocupação de vagas)

3ª Solicitação 

via WEB

14:00h de 17/02/17 às

23:59h de 18/02/17

Solicitação de matrícula em disciplinas ofertadas no curso 

do aluno.

Solicitação de matrícula em disciplinas EQUALIZADAS(*) e

em disciplinas EQUIVALENTES (**)

14:00h de 19/02/17 - Domingo
Resultado do processamento com 

matrícula em diários (ocupação de vagas)

Protocolo de 

requerimentos 

(na coord. de 

curso)

20/02/17 a 21/02/17

(horário de 

funcionamento do 

curso)

Requerimentos de ajustes de matrículas para:

• Ingressantes no 1º/2017, via Reopção, 

Transferência e Obtenção de Novo Título;

• Prováveis formandos no 1º/2017.

Dia 24/02/17

Sistema Acadêmico 

(Opção Boletim Escolar)

Protocolo de 

requerimentos 

(na 

coordenação 

de curso)

16/02/17 a 17/02/17

(horário de 

funcionamento do 

curso)

Requerimentos de matrícula em Disciplinas Eletivas – a 

serem preenchidos na Coordenação do Curso do aluno. 

Apresentar histórico parcial e plano de ensino da disciplina

desejada.

Dia 07/03/17.

Resultado da análise pela coordenação:

 (não garante a existência de vaga).

Dia 09/03/17. Confirmação da matrícula. 

Sistema Acadêmico -

(Opção Boletim Escolar).

(*)DISCIPLINA EQUALIZADA: qualquer disciplina oferecida por outros cursos de graduação do CEFETMG, com mesmo nome, carga horária, ementa da disciplina oferecida pelo

curso do aluno. Exemplo: Cálculo I, Cálculo II, Física I, Física II oferecidas por outros cursos de graduação do CEFET-MG.

(**)DISCIPLINA EQUIVALENTE: disciplina oferecida por outros cursos de graduação do CEFET-MG, com carga horária e ementas com similaridade suficiente (80% ou mais)



para que sejam consideradas equivalentes às disciplinas do curso do aluno. 

CEFET-MG: CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 1º/2017
BELO HORIZONTE

ATIVIDADES INTERNAS (Coordenações de Curso, SRCA e CRCAs)

Período Atividade
11/02/2017 Bloqueio de acesso dos coordenadores aos procedimentos de matrícula por componente curricular e 

cadastro de diários, no Sistema Acadêmico.

Demais funcionalidades do Sistema Acadêmico continuam ativas para os coordenadores

19/02/2017 Liberação de acesso dos coordenadores aos procedimentos de matrícula por componente curricular e 

cadastro de diários, no Sistema Acadêmico.

20/02/17 a 24/02/17 Processamento de matrícula decorrente de requerimentos.

A ser realizado pelas coordenações de cursos.

Requerimentos deferidos, mas não processados no período, não serão processados 
posteriormente pela SRCA ou CRCAs.

03/03/2017 Bloqueio de acesso dos coordenadores aos procedimentos de matrícula por componente curricular e 

cadastro de diários, no Sistema Acadêmico.

Demais funcionalidades do Sistema Acadêmico continuam ativas para os coordenadores.

03/03/2017 Envio dos requerimentos em disciplinas eletivas para as Coordenações de Registro e Controle 

Acadêmico das Unidades e para a SRCA (solicitações de BH).

A Coordenação de Curso deverá divulgar para os alunos, na página do curso, os resultados das 

análises das solicitações.

07/03/17 a 08/03/17 Efetivação, no Sistema Acadêmico, das matrículas em Disciplinas Eletivas, observando a 

disponibilidade de vagas e nota do coeficiente global do aluno, caso o número de solicitações seja 

superior ao número de vagas disponíveis.


