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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.241170/2021-37  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

Processo de reopção

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) Aline Cris�na
Pinto, matrícula 2020031412, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação Bacharelado em
Sistemas de Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este Colegiado. O(A)
aluno(a) foi classificado(a) na primeira posição dentre os(as) requerentes, situação que o(a) coloca dentre as
10 (dez) vagas disponíveis.

Aproveito, ainda, para comunicar ao Departamento de Registro Acadêmico o deferimento da matrícula no
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, opção Noturno, versão N-2019/9 e solicito providências
para registro.

 

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0920308 e o
código CRC 98CF56A7.

Referência: Processo nº 23072.241170/2021-37 SEI nº 0920308

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.242411/2021-65  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

Processo de reopção

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) Caio Eloi Campos,
matrícula 2020031498, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação Bacharelado em Sistemas de
Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este Colegiado. O(A) aluno(a) foi
classificado(a) na segunda posição dentre os(as) requerentes, situação que o(a) coloca dentre as 10 (dez)
vagas disponíveis.

Aproveito, ainda, para comunicar ao Departamento de Registro Acadêmico o deferimento da matrícula no
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, opção Noturno, versão N-2019/9 e solicito providências
para registro.

 

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0920793 e o
código CRC 19AC7013.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 23072.242411/2021-65 SEI nº 0920793
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.240843/2021-31  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

AUTORIZAÇÃO DE REGISTRO POR MOTIVO DE REOPÇÃO

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) Maria Inês Silva
Braz de Oliveira, matrícula 2019081878, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação Bacharelado
em Sistemas de Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este Colegiado. O(A)
aluno(a) foi classificado(a) na terceira posição dentre os(as) requerentes, situação que o(a) coloca dentre as
10 (dez) vagas disponíveis.

Aproveito, ainda, para comunicar ao Departamento de Registro Acadêmico o deferimento da matrícula no
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, opção Noturno, versão N-2019/9 e solicito providências
para registro.

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0920809 e o
código CRC 653494FE.

Referência: Processo nº 23072.240843/2021-31 SEI nº 0920809

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


31/08/2021 SEI/UFMG - 0920923 - Despacho

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=974577&infra_sistema=1000… 1/1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.242289/2021-27  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

AUTORIZAÇÃO DE REGISTRO POR MOTIVO DE REOPÇÃO

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) Fernanda Helen
dos Santos, matrícula 2020004938, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação Bacharelado em
Sistemas de Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este Colegiado. O(A)
aluno(a) foi classificado(a) na quarta posição dentre os(as) requerentes, situação que o(a) coloca dentre as
10 (dez) vagas disponíveis.

Aproveito, ainda, para comunicar ao Departamento de Registro Acadêmico o deferimento da matrícula no
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, opção Noturno, versão N-2019/9 e solicito providências
para registro.

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0920923 e o
código CRC AA97CDFB.

Referência: Processo nº 23072.242289/2021-27 SEI nº 0920923

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.241183/2021-14  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

AUTORIZAÇÃO DE REGISTRO POR MOTIVO DE REOPÇÃO

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) Luiz Gustavo
Almeida de Oliveira, matrícula 2019083781, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação
Bacharelado em Sistemas de Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este
Colegiado. O(A) aluno(a) foi classificado(a) na quinta posição dentre os(as) requerentes, situação que o(a)
coloca dentre as 10 (dez) vagas disponíveis.

Aproveito, ainda, para comunicar ao Departamento de Registro Acadêmico o deferimento da matrícula no
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, opção Noturno, versão N-2019/9 e solicito providências
para registro.

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0921133 e o
código CRC D7230641.

Referência: Processo nº 23072.241183/2021-14 SEI nº 0921133

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.241250/2021-92  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

AUTORIZAÇÃO DE REGISTRO POR MOTIVO DE REOPÇÃO

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) VINICIUS
ANTUNES AGUIAR PINTO, matrícula 2020085369, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação
Bacharelado em Sistemas de Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este
Colegiado. O(A) aluno(a) foi classificado(a) na sexta posição dentre os(as) requerentes, situação que o(a)
coloca dentre as 10 (dez) vagas disponíveis.

Aproveito, ainda, para comunicar ao Departamento de Registro Acadêmico o deferimento da matrícula no
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, opção Noturno, versão N-2019/9 e solicito providências
para registro.

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0921143 e o
código CRC 44016CBC.

Referência: Processo nº 23072.241250/2021-92 SEI nº 0921143

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.241115/2021-47  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

AUTORIZAÇÃO DE REGISTRO POR MOTIVO DE REOPÇÃO

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) Pedro Henrique
Silva Gonçalves de Souza, matrícula 2019035400, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação
Bacharelado em Sistemas de Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este
Colegiado. O(A) aluno(a) foi classificado(a) na sé�ma posição dentre os(as) requerentes, situação que o(a)
coloca dentre as 10 (dez) vagas disponíveis.

Aproveito, ainda, para comunicar ao Departamento de Registro Acadêmico o deferimento da matrícula no
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, opção Noturno, versão N-2019/9 e solicito providências
para registro.

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0921183 e o
código CRC 342F4CF4.

Referência: Processo nº 23072.241115/2021-47 SEI nº 0921183

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.241196/2021-85  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

AUTORIZAÇÃO DE REGISTRO POR MOTIVO DE REOPÇÃO

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) Guilherme Mota
Bromonschenkel Lima, matrícula 2019027571, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação
Bacharelado em Sistemas de Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este
Colegiado. O(A) aluno(a) foi classificado(a) na oitava posição dentre os(as) requerentes, situação que o(a)
coloca dentre as 10 (dez) vagas disponíveis.

Aproveito, ainda, para comunicar ao Departamento de Registro Acadêmico o deferimento da matrícula no
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, opção Noturno, versão N-2019/9 e solicito providências
para registro.

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0921202 e o
código CRC 85F2D785.

Referência: Processo nº 23072.241196/2021-85 SEI nº 0921202

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.240630/2021-18  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

AUTORIZAÇÃO DE REGISTRO POR MOTIVO DE REOPÇÃO

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) Bianca Gabriela
Franco e Silva, matrícula 2020092756, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação Bacharelado
em Sistemas de Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este Colegiado. O(A)
aluno(a) foi classificado(a) na nona posição dentre os(as) requerentes, situação que o(a) coloca dentre as 10
(dez) vagas disponíveis.

Aproveito, ainda, para comunicar ao Departamento de Registro Acadêmico o deferimento da matrícula no
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, opção Noturno, versão N-2019/9 e solicito providências
para registro.

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0921225 e o
código CRC 719D7AF1.

Referência: Processo nº 23072.240630/2021-18 SEI nº 0921225

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.240879/2021-15  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

AUTORIZAÇÃO DE REGISTRO POR MOTIVO DE REOPÇÃO

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) Bruno Cavalcante
Gonçalves da Silva, matrícula 2020074200, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação
Bacharelado em Sistemas de Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este
Colegiado. O(A) aluno(a) foi classificado(a) na décima posição dentre os(as) requerentes, situação que o(a)
coloca dentre as 10 (dez) vagas disponíveis.

Aproveito, ainda, para comunicar ao Departamento de Registro Acadêmico o deferimento da matrícula no
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, opção Noturno, versão N-2019/9 e solicito providências
para registro.

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0921235 e o
código CRC B0A4C40D.

Referência: Processo nº 23072.240879/2021-15 SEI nº 0921235

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.241783/2021-74  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

PROCESSO DE REOPÇÃO

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) Vítor Mateus
Santos Parreiras, matrícula 2018116147, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação Bacharelado
em Sistemas de Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este Colegiado. O(A)
aluno(a) foi classificado(a) na DÉCIMA PRIMEIRA posição dentre os(as) requerentes, situação que o(a) coloca
em fila de espera por vagas, respeitando-se a sua classificação e a existência de vagas.

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0921932 e o
código CRC 28728949.

Referência: Processo nº 23072.241783/2021-74 SEI nº 0921932

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


27/08/2021 SEI/UFMG - 0921991 - Despacho

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=975747&infra_sistema=1000… 1/1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.241719/2021-93  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

PROCESSO DE REOPÇÃO

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) Lucas da Silva
Bernardo, matrícula 2020005799, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação Bacharelado em
Sistemas de Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este Colegiado. O(A)
aluno(a) foi classificado(a) na DÉCIMA SEGUNDA posição dentre os(as) requerentes, situação que o(a) coloca
em fila de espera por vagas, respeitando-se a sua classificação e a existência de vagas.

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0921991 e o
código CRC 8C4A9AF9.

Referência: Processo nº 23072.241719/2021-93 SEI nº 0921991

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


27/08/2021 SEI/UFMG - 0922005 - Despacho

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=975762&infra_sistema=1000… 1/1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.241333/2021-81  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

PROCESSO DE REOPÇÃO

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) Erick Henrique
Campolina da Silva, matrícula 2016120309, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação
Bacharelado em Sistemas de Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este
Colegiado. O(A) aluno(a) foi classificado(a) na DÉCIMA TERCEIRA posição dentre os(as) requerentes, situação
que o(a) coloca em fila de espera por vagas, respeitando-se a sua classificação e a existência de vagas.

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0922005 e o
código CRC A2A2B8E3.

Referência: Processo nº 23072.241333/2021-81 SEI nº 0922005

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


27/08/2021 SEI/UFMG - 0922189 - Despacho

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=975963&infra_sistema=1000… 1/1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.240883/2021-83  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

PROCESSO DE REOPÇÃO

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) Vítor Eric de
Oliveira Souza, matrícula 2019069983, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação Bacharelado
em Sistemas de Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este Colegiado. O(A)
aluno(a) foi classificado(a) na DÉCIMA QUARTA posição dentre os(as) requerentes, situação que o(a) coloca
em fila de espera por vagas, respeitando-se a sua classificação e a existência de vagas.

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0922189 e o
código CRC 485BCDA9.

Referência: Processo nº 23072.240883/2021-83 SEI nº 0922189

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


31/08/2021 SEI/UFMG - 0922205 - Despacho

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=975979&infra_sistema=1000… 1/1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.240607/2021-15  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

PROCESSO DE REOPÇÃO

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) Leandro Luiz
Duarte Teixeira, matrícula 2018020450, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação Bacharelado
em Sistemas de Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este Colegiado. O(A)
aluno(a) foi classificado(a) na DÉCIMA QUINTA posição dentre os(as) requerentes, situação que o(a) coloca
em fila de espera por vagas, respeitando-se a sua classificação e a existência de vagas.

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0922205 e o
código CRC AC2794EC.

Referência: Processo nº 23072.240607/2021-15 SEI nº 0922205

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


31/08/2021 SEI/UFMG - 0922253 - Despacho

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=976030&infra_sistema=1000… 1/1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.242107/2021-18  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

PROCESSO DE REOPÇÃO

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) IVAN FERNANDES
DE MORAES, matrícula 2018066271, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação Bacharelado em
Sistemas de Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este Colegiado. O(A)
aluno(a) foi classificado(a) na DÉCIMA SEXTA posição dentre os(as) requerentes, situação que o(a) coloca em
fila de espera por vagas, respeitando-se a sua classificação e a existência de vagas.

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0922253 e o
código CRC A7BC20FC.

Referência: Processo nº 23072.242107/2021-18 SEI nº 0922253

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


31/08/2021 SEI/UFMG - 0922277 - Despacho

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=976057&infra_sistema=1000… 1/1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.241313/2021-19  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

PROCESSO DE REOPÇÃO

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) Vinicius de Souza
Ponciano, matrícula 2019028179, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação Bacharelado em
Sistemas de Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este Colegiado. O(A)
aluno(a) foi classificado(a) na DÉCIMA SÉTIMAA posição dentre os(as) requerentes, situação que o(a) coloca
em fila de espera por vagas, respeitando-se a sua classificação e a existência de vagas.

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0922277 e o
código CRC C2F7BCFF.

Referência: Processo nº 23072.241313/2021-19 SEI nº 0922277

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


31/08/2021 SEI/UFMG - 0922282 - Despacho

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=976062&infra_sistema=1000… 1/1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.241649/2021-73  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

PROCESSO DE REOPÇÃO

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) Iago Oliveira de
Almeida, matrícula 2019102450, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação Bacharelado em
Sistemas de Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este Colegiado. O(A)
aluno(a) foi classificado(a) na DÉCIMA OITAVA posição dentre os(as) requerentes, situação que o(a) coloca
em fila de espera por vagas, respeitando-se a sua classificação e a existência de vagas.

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0922282 e o
código CRC 0EA37FAC.

Referência: Processo nº 23072.241649/2021-73 SEI nº 0922282

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


31/08/2021 SEI/UFMG - 0922291 - Despacho

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=976071&infra_sistema=1000… 1/1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.241828/2021-19  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

PROCESSO DE REOPÇÃO

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) Breno Hudson
Moraes Almeida, matrícula 2018076749, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação Bacharelado
em Sistemas de Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este Colegiado. O(A)
aluno(a) foi classificado(a) na DÉCIMA NONA posição dentre os(as) requerentes, situação que o(a) coloca em
fila de espera por vagas, respeitando-se a sua classificação e a existência de vagas.

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0922291 e o
código CRC 386FE7BA.

Referência: Processo nº 23072.241828/2021-19 SEI nº 0922291

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


31/08/2021 SEI/UFMG - 0922300 - Despacho

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=976081&infra_sistema=1000… 1/1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.241078/2021-77  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

PROCESSO DE REOPÇÃO

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) Gustavo Henrique
de Siqueira Carvalho, matrícula 2014054716, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação
Bacharelado em Sistemas de Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este
Colegiado. O(A) aluno(a) foi classificado(a) na VIGÉSIMA posição dentre os(as) requerentes, situação que o(a)
coloca em fila de espera por vagas, respeitando-se a sua classificação e a existência de vagas.

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0922300 e o
código CRC C26DC160.

Referência: Processo nº 23072.241078/2021-77 SEI nº 0922300

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


31/08/2021 SEI/UFMG - 0922309 - Despacho

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=976090&infra_sistema=1000… 1/1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.241181/2021-17  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

PROCESSO DE REOPÇÃO

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) Ariel Augusto dos
Santos, matrícula 2017068726, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação Bacharelado em
Sistemas de Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este Colegiado. O(A)
aluno(a) foi classificado(a) na VIGÉSIMA PRIMEIRA posição dentre os(as) requerentes, situação que o(a)
coloca em fila de espera por vagas, respeitando-se a sua classificação e a existência de vagas.

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0922309 e o
código CRC EEF29227.

Referência: Processo nº 23072.241181/2021-17 SEI nº 0922309

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


31/08/2021 SEI/UFMG - 0922319 - Despacho

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=976102&infra_sistema=1000… 1/1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.241027/2021-45  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

PROCESSO DE REOPÇÃO

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) Raphael Neves
Ferreira, matrícula 2019073158, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação Bacharelado em
Sistemas de Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este Colegiado. O(A)
aluno(a) foi classificado(a) na VIGÉSIMA SEGUNDA posição dentre os(as) requerentes, situação que o(a)
coloca em fila de espera por vagas, respeitando-se a sua classificação e a existência de vagas.

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0922319 e o
código CRC 6A3B0207.

Referência: Processo nº 23072.241027/2021-45 SEI nº 0922319

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


31/08/2021 SEI/UFMG - 0922326 - Despacho

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=976110&infra_sistema=1000… 1/1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.242640/2021-80  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

PROCESSO DE REOPÇÃO

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) Vitor Gabriel da
Silva Pereira, matrícula 2020096271, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação Bacharelado em
Sistemas de Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este Colegiado. O(A)
aluno(a) foi classificado(a) na VIGÉSIMA TERCEIRA posição dentre os(as) requerentes, situação que o(a)
coloca em fila de espera por vagas, respeitando-se a sua classificação e a existência de vagas.

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0922326 e o
código CRC B382940F.

Referência: Processo nº 23072.242640/2021-80 SEI nº 0922326

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


31/08/2021 SEI/UFMG - 0922333 - Despacho

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=976117&infra_sistema=1000… 1/1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.241945/2021-74  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

PROCESSO DE REOPÇÃO

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) PEDRO HENRIQUE
MOREIRA DA SILVA, matrícula 2016026531, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação
Bacharelado em Sistemas de Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este
Colegiado. O(A) aluno(a) foi classificado(a) na VIGÉSIMA QUARTA posição dentre os(as) requerentes, situação
que o(a) coloca em fila de espera por vagas, respeitando-se a sua classificação e a existência de vagas.

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0922333 e o
código CRC B1462257.

Referência: Processo nº 23072.241945/2021-74 SEI nº 0922333

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


31/08/2021 SEI/UFMG - 0922338 - Despacho

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=976123&infra_sistema=1000… 1/1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.242630/2021-44  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

PROCESSO DE REOPÇÃO

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) Geovanna Maria
da Silva, matrícula 2020037011, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação Bacharelado em
Sistemas de Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este Colegiado. O(A)
aluno(a) foi classificado(a) na VIGÉSIMA QUINTA posição dentre os(as) requerentes, situação que o(a) coloca
em fila de espera por vagas, respeitando-se a sua classificação e a existência de vagas.

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0922338 e o
código CRC 5B4162B0.

Referência: Processo nº 23072.242630/2021-44 SEI nº 0922338

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


31/08/2021 SEI/UFMG - 0922343 - Despacho

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=976128&infra_sistema=1000… 1/1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.240777/2021-08  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

PROCESSO DE REOPÇÃO

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) Karollyne Costa
Silva, matrícula 2018098467, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação Bacharelado em
Sistemas de Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este Colegiado. O(A)
aluno(a) foi classificado(a) na VIGÉSIMA SEXTA posição dentre os(as) requerentes, situação que o(a) coloca
em fila de espera por vagas, respeitando-se a sua classificação e a existência de vagas.

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0922343 e o
código CRC CCC2D0BF.

Referência: Processo nº 23072.240777/2021-08 SEI nº 0922343

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


31/08/2021 SEI/UFMG - 0922357 - Despacho

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=976145&infra_sistema=1000… 1/1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.240963/2021-39  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

PROCESSO DE REOPÇÃO

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) Bruna de Almeida
Machado, matrícula 2017022360, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação Bacharelado em
Sistemas de Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este Colegiado. O(A)
aluno(a) foi classificado(a) na VIGÉSIMA SÉTIMA posição dentre os(as) requerentes, situação que o(a) coloca
em fila de espera por vagas, respeitando-se a sua classificação e a existência de vagas.

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0922357 e o
código CRC F091CD0E.

Referência: Processo nº 23072.240963/2021-39 SEI nº 0922357

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


31/08/2021 SEI/UFMG - 0922362 - Despacho

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=976150&infra_sistema=1000… 1/1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.240614/2021-17  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

PROCESSO DE REOPÇÃO

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) Sarah Jardim Lana,
matrícula 2020066984, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação Bacharelado em Sistemas de
Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este Colegiado. O(A) aluno(a) foi
classificado(a) na VIGÉSIMA OITAVA posição dentre os(as) requerentes, situação que o(a) coloca em fila de
espera por vagas, respeitando-se a sua classificação e a existência de vagas.

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0922362 e o
código CRC 7F7D14BB.

Referência: Processo nº 23072.240614/2021-17 SEI nº 0922362

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


31/08/2021 SEI/UFMG - 0922366 - Despacho

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=976154&infra_sistema=1000… 1/1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.241829/2021-55  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

PROCESSO DE REOPÇÃO

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) Lucas Cardoso
Loureiro Souto, matrícula 2016006107, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação Bacharelado
em Sistemas de Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este Colegiado. O(A)
aluno(a) foi classificado(a) na VIGÉSIMA NONA posição dentre os(as) requerentes, situação que o(a) coloca
em fila de espera por vagas, respeitando-se a sua classificação e a existência de vagas.

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0922366 e o
código CRC EDBEF6E7.

Referência: Processo nº 23072.241829/2021-55 SEI nº 0922366

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


31/08/2021 SEI/UFMG - 0922372 - Despacho
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.242269/2021-56  

Ao DRCA e à Seção de Ensino do ICEx

PROCESSO DE REOPÇÃO

 

 

Em atenção ao processo de reopção enviado a este Colegiado, de interesse do(a) aluno(a) Valéria Aparecida
Bispo, matrícula 2016032523, com solicitação de reopção para o Curso de Graduação Bacharelado em
Sistemas de Informação, informo que a solicitação do(a) discente foi deferida por este Colegiado. O(A)
aluno(a) foi classificado(a) na TRIGÉSIMA posição dentre os(as) requerentes, situação que o(a) coloca em fila
de espera por vagas, respeitando-se a sua classificação e a existência de vagas.

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.

 

 

FERNANDO MAGNO QUINTÃO PEREIRA 
Coordenador

Curso Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Magno Quintão Pereira, Coordenador(a) de curso,
em 24/08/2021, às 21:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0922372 e o
código CRC 3EC48C58.

Referência: Processo nº 23072.242269/2021-56 SEI nº 0922372

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

