
DATA ATIVIDADE PROCEDIMENTO

01.12.2014 a 
23.02.2015

Elaboração de propostas  por alunos regulares dos Programas: Ciências Fonoaudiológicas, Cirurgia e 
Oftalmologia, Saúde do Adulto, Medicina Tropical, Patologia, Saúde da Criança, Saúde da Mulher, Medicina 
Molecular (Farmacologia), Promoção da Saúde e Prevenção da Violência, Saúde Pública. Os demais alunos 

da UFMG devem solicitar matrícula em disciplinas eletivas  também neste período, com o mesmo 
procedimento (o que caracteriza o caráter eletivo de uma disciplina é a mesma não fazer parte da grade 

curricular do curso do aluno).

Acesso ao Portal 
minhaUFMG

23.02.2015 Data limite para avaliação da proposta do aluno pelo orientador
Acesso ao Portal 

minhaUFMG

24.02.2015 Data limite para reenvio da proposta pelo aluno  (alunos que tiveram a proposta devolvida pelo orientador)
Acesso ao Portal 

minhaUFMG

24.02.2015
Data limite para reavaliação da proposta pelo orientador  (orientadores que devolveram propostas para 

alunos)
Acesso ao Portal 

minhaUFMG

26.02.2015 Data limite para efetivação das propostas pela secretaria do CPG Procedimento interno

27.02.2015
A PARTIR DO DIA 31.07.2014, TODOS OS ALUNOS REGULAR ES DEVEM IMPRIMIR O SEU 

COMPROVANTE DE MATRÍCULA PELO PORTAL minhaUFMG, PAR A TER CONHECIMENTO DAS 
DISCIPLINAS NAS QUAIS CONSEGUIRAM MATRÍCULA.

Alunos acessam o Portal 
minhaUFMG e imprimem 
seu próprio comprovante

27.02.2015
Acerto presencial de matrícula  para alunos regulares da UFMG - disciplinas regulares e eletivas. 

Documentação exigida para alunos se matricularem em eletivas de forma presencial: anuência e/ou aprovação 
do Colegiado do Programa do aluno.

Comparecer ao CPG 
de 8h30 às 12h00 e de 

14h00 às 16h00

05.03.2015
Requerimento de matrícula em disciplinas eletivas  de pós-graduação pelos alunos de graduação . 

Documentação exigida: anuência e/ou aprovação do Colegiado do Programa do aluno.

Comparecer ao CPG 
de 8h30 às 12h00 e de 

14h00 às 16h00

09.03.2015

REQUERIMENTO PARA DISCIPLINA ISOLADA - Procedimento  feito em duas etapas (ATENÇÃO)
Nesta data, comparecer ao CPG com xerox da carteira de identidade expedida pela secretaria de segurança pública, do 

CPF e do diploma da graduação (frente e verso) ou atestado de colação de grau (para os que não possuem diploma) para 
preencher o formulário de solicitação de matrícula em disciplina isolada.

Comparecer ao CPG 
de 8h30 às 12h00 e de 

14h00 às 16h00

11 e 12.03.2015
MATRÍCULA EM DISCIPLINA ISOLADA - Nesta data, RETORNAR ao CPG para verificar se a sua solicitação 

de matrícula foi aceita. Em caso positivo, nesta mesma data será feita a matrícula (pagamento da taxa de 
matrícula em disciplina isolada e inclusão do registro no sistema acadêmico). 

Comparecer ao CPG 
de 8h30 às 12h00 e de 

14h00 às 16h00

MATRÍCULAS - 1º SEMESTRE DE 2015
CENTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO - FACULDADE DE MEDICINA

Calendário Escolar da UFMG aprovado pelo CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Minas Gerais) .


