
INFORMATIVO DE MATRÍCULA 2023/1 

DATAS 

1ª Fase de Matrícula:  30/01 – Aplicativo SIGA 
                                      01 e 02/01 – Site SIGA 
 
Resultado desta fase: 10/01 
 
 Nesta fase você vai se matricular em disciplinas obrigatórias e optativas  
 
DICA: Sempre que possível, escolha mais de uma turma da mesma disciplina. O 
sistema permite que coloque as turmas em ordem de preferência e caso haja 
vagas você será matriculada na primeira opção.  
 
 
2ª Fase de Matrícula: 15 a 16 de janeiro 
 
Resultado desta fase: 25/01 
 
Nesta fase você pode adicionar disciplinas nos horários que ficaram vagos 
após a 1ª fase caso você não tenha conseguido vaga em alguma disciplina.  
 
DICA: Se você está tentando se matricular numa disciplina de um turno diferente 
do seu, nesta fase podem surgir novas vagas porque as vagas deixam de ser 
reservadas para os alunos daquele turno, ficando abertas a todos.  
 
 
3ª fase de Matrícula: 28/02 a 01/03 
 
Resultado desta fase: 06/03 
 
Nesta fase você tem que entrar no SIGA e pesquisar pelas disciplinas de 
formação livre e formação transversal. O Colegiado não tem uma lista 
prévia destas disciplinas porque elas são de outros cursos, mas segue 
uma sugestão:  
 
UNI001 – Inglês Instrumental I 
UNI002 – Inglês Instrumental II 
UNI003 – Oficina de produção de Textos Acadêmicos 
 
No link abaixo você consegue ver as disciplinas da formação transveral. Várias 
delas podem ser utilizadas como carga horária de formação livre.   
https://www.ufmg.br/prograd/formacao-transversal/ 
 
4ª fase de Matrícula: 06 de março  
 
Nesta fase o aluno deve procurar as secretarias da Pós-Graduação e 
verificar se há vagas nas turmas para solicitar a matrícula.  



 

IMPORTANTE: Caso você não esteja conseguindo localizar uma disciplina, há 

um botão no sistema para incluir a disciplina equivalente. Por exemplo: a 

disciplina CAE011 vai ser ofertada como CAE077, a disciplina MTE040 pelo 

código novo MTE452 e a disciplina ADE018 terá o novo código ADE074. 

Sempre que não achar a disciplina, vá até esse botão de disciplina equivalente 

e pesquise usando o código antigo que o sistema informará o código novo. 

Quando o semestre finalizar e suas notas forem lançadas, o sistema vai fazer a 

dispensa como se você tivesse cursado o código que precisa.  

ACERTO DE MATRÍCULA: Iremos realizar o Acerto de Matrícula online 

através do Google Forms em Março/2023 e o link estará disponível no site do 

Colegiado (www.fae.ufmg.br/colped). Junto do link estará uma lista das 

disciplinas que ainda tem vagas disponíveis. O processamento dos pedidos é 

manual e dependendo do volume, irá demorar vários dias. Por isso, tente 

realizar sua matrícula através do SIGA, deixando apenas um ajuste final para o 

acerto de matrícula.  Obs.: Os alunos próximos de se formar sempre tem 

prioridade no Acerto de Matrícula.  

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Colegiado através do telefone 

3409-5305 ou do email colped@fae.ufmg.br  

 

Boa matrícula e ótimo semestre! 
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