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INFORMAÇÕES IMPORTANTES REFERENTE A MATRÍCULA 2014/2º

PARA TODOS OS ALUNOS
1. Ao solicitar sua matricular on line, o aluno deverá observar a sequência estabelecida
pelo currículo-padrão, incluindo obrigatoriamente, as disciplinas do semestre anterior
não cursada ou cursada sem aprovação (Capítulo III, artigo 37 e 38 das Normas
Acadêmicas da UFMG). As regras das Normas Acadêmicas (N+1) serão respeitadas,
ordinariamente.
2. Matrícula em Calculo I e GAAL: conforme determinação do Departamento de
Matemática, as matrículas nas disciplinas de Calculo I (MAT001) e GAAL (MAT038)
obedecerão aos seguintes critérios:
a) Alunos que irão repetir a disciplina pela primeira vez: matricular-se na turma Z,
tanto para Calculo I como para GAAL,
b) Alunos que estarão repetindo pela segunda vez ou mais:
- Calculo I = TOL
- GAAL = Turma TOLB ou TOLE
OBS. IMPORTANTE: Conforme comunicado do Depart. de Matemática, com o
objetivo de melhorar o desempenho dos alunos repetentes nas turmas online da
disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Linear (MAT038), a equipe responsável
pela disciplina, decidiu aplicar testes de verificação de aprendizagem
quinzenalmente. Pretendendo-se, desta forma, acompanhar melhor os alunos. Os
testes serão aplicados, quinzenalmente, às sextas-feiras nos horários que foi
efetuada a matrícula.
3. Matrícula em TCC I: só poderão se matricular em TCC I – Trabalho de Conclusão de
Curso I, os alunos que já cursaram e foram aprovados em todas as disciplinas dos
períodos anteriores ao do TCC I e integralizados, no mínimo, 60% das disciplinas
optativas e 60% dos grupos das atividades complementares.
4. Matrícula em TCC II: alunos que foram aprovados em TCC I em semestres
ANTERIOR ou ANTERIORES ao primeiro semestre de 2014, farão a matrícula em
TCC II exclusivamente na terceira fase do período de matrículas. Os alunos que se
enquadram neste caso não devem enviar na proposta de matrícula da primeira ou
segunda fase a opção pela matrícula nesta disciplina.

SOMENTE PARA ALUNOS DO BACHARELADO DIURNO E LICENCIATURA DIURNO E
NOTURNO:
a) Na terceira fase do processo de matrículas, vocês devem matricular-se na
disciplina Físico-Quimica Experimental CI(QUI267) juntamente com a FísicoQuímica CI ou Fisico-Química Experimental CII (QUI268) juntamente com a FísicoQuímica CII. Por favor, reservar o horário para esta disciplina.
b) Alunos já aprovados na disciplina STBL (QUI266 – 30h) deverão se matricular na
disciplina Introdução a tratamento de dados experimentas – QUI091 – turma F,
para complementação da carga horária. Juntas, serão utilizadas para equivalência
com a disciplina Técnicas Básicas de Laboratório – QUI148.

