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Cronograma de Matrícula WEB 2020/1 

Solicitação – SIGAA Período Resultado Descrição 

1ª Fase 03 a 06/02/2020 07/02/2020 
Processamento 

1) Solicitação de matrícula nas turmas com reserva de vagas para o curso.  
2) Solicitação de matrícula em turmas sem reserva de vagas – Física Experimental e 
Turmas Extras de disciplinas equalizadas ou não.  

2ª Fase 09 a 12/02/2020 14/02/2020 
1) Solicitação de matrícula nas turmas com reserva de vagas para o curso. 
2) Solicitação de matrícula em turmas sem reserva de vagas – Física Experimental e 
Turmas Extras de disciplinas equalizadas ou não. 
3) Solicitação de matrícula em turmas de outros cursos (disciplinas eletivas). 

Disciplinas isoladas 03/02 a 11/02/2020 - 
O candidato deverá se inscrever na página da Diretoria de Graduação, em, no 
máximo, duas disciplinas por semestre. 

 

Análise de solicitação 
de disciplinas 

isoladas 
12/02 a 15/02/2020 16/02 Será divulgado pela DIRGRAD, contendo as disciplinas em que o aluno deverá ser 

matriculado. 

Matrícula em 
disciplinas isoladas 17/02/2020  

Deverá ser realizada na SRCA (unidade Belo Horizonte) e nas CRCAs das demais 
unidades, mediante apresentação de documentação para matrícula. 

Ajuste de Matrícula 
Coordenação 17 a 21/02/2020 - 

Ajuste de matrícula para casos especiais: prováveis formandos com quebra de co-
requisito e pré-requisito; ingressantes nas modalidades de vagas remanescentes; 
alunos com Planos de Estudo aprovados. 

Matrícula 
Extraordinária 27/02 a 03/03/2020 - 

 

1) Matrícula via WEB em turmas com vagas ociosas; inclui disciplinas eletivas. 
2) A exclusão de turmas para posterior inclusão de outras turmas, é de inteira 
responsabilidade do aluno. 
3) Ocupação da vaga na turma por ordem de solicitação – não há processamento. 

Acesso aos 
Coordenadores para 
ajustes emergenciais  

04 a 25/03/2019 -  

 
 
 
 
 
 
 



CRONOGRAMA QUE ANTECEDE AS FASES DA MATRÍCULA 
 

Data limite Procedimento Setor Responsável 

17/12/2019 Consolidação de turmas 2019/1 Docentes.  

26/12/2019 Emissão de Relatório de Turmas não consolidadas em 2019/2 e envio à DIRGRAD. 
 

SRCA 

30/01/2020 Consolidação compulsória de turmas em aberto para fechamento do semestre letivo. Será atribuída a 
nota zero para as avaliações sem lançamento de notas pelo professor. SRCA e CRCAs 

31/01/2020 Fechamento do semestre letivo com o cálculo do Coeficiente de Rendimento para a liberação de 
matrícula.  EP 

13/02/2020 Solicitação de aumento do número de vagas nas turmas para realização dos ajustes de matrícula na 
Coordenação. Coordenações de Cursos  

14/02/2020 Cadastrar alteração no número de vagas nas turmas conforme solicitado pelas Coordenações. SRCA e CRCAs 

 


