
 

 

 

 

 

 

Caro(a) aluno veterano de Graduação,  

 
Informamos que, a partir das 12h do dia 27 de janeiro de 2016 até as 23h59 do dia 01 

de fevereiro de 2016 (horário de Brasília), o Sistema Acadêmico de Graduação – SIGA 

UFMG – estará aberto para realização de sua matrícula para o primeiro semestre 

letivo de 2016. O  acesso ao SIGA se dá por meio do Portal MinhaUFMG (Sistemas → 

Aplicações Acadêmicas →  Informações acadêmicas: acesso para alunos da graduação). 

Recomendamos utilizar somente o navegador Firefox. A utilização de outros 

navegadores poderá acarretar em mau  funcionamento do Sistema.  

 

Esclarecemos que, antes de providenciar seu pedido de matrícula, você deverá 

preencher o formulário de avaliação de desempenho didático dos docentes das 

disciplinas/atividades  cursadas no semestre anterior (ícone Avaliação de turmas e 

professores). Somente após a  conclusão desse procedimento, você terá acesso ao 

Requerimento de Matrícula (ícone Meu  requerimento de matrícula).  

 

Fique atento às datas da 1ª, 2ª e 3ª fases da Matrícula, para o 1ª Semestre letivo de 

2016.   Consulte o cronograma abaixo. 

 

 



 

 

3ª Fase da Matrícula - Envio do Requerimento de Matrícula em

atividades de  Formação Livre

Divulgação do resultado da matrícula para Formação Livre.

17/02 e 18/02

26/02

CRONOGRAMA DE MATRÍCULA, PARA 2016/1, PELOS ALUNOS VETERANOS 

DE GRADUAÇÃO

Análise dos requerimentos de matrícula, pelos Colegiados dos Cursos de

Graduação

Análise dos requerimentos de inclusão de novas atividades, pelos

Colegiados dos Cursos de Graduação

1ª Fase da Matrícula - Envio do requerimento de matrícula online  para o 

2016/1
27/01 a 01/ 02

27/01 A 03/02

10/02 Divulgação do resultado da matrícula para o aluno

13/02 a 16/02
2ª Fase da Matrícula - Envio do requerimento de acerto de matrícula

online  (inclusão de novas atividades) em turmas com vagas

23 e 24/02

03/03 INÍCIO DO 1ª SEMESTRE LETIVO DE 2016

 

Em caso de dúvidas, consulte o Colegiado do seu Curso ou o Manual do aluno-

Matrícula, disponível no link "Ajuda”. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Sônia Maria de Melo 
Coordenação de Oferta e Matrícula na Graduação 

Pró-Reitoria de Graduação 
 
 
 


