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bem-vindo à universidade

Prezado(a) estudante,

Para uma instituição como a nossa, com a expressiva missão de formação de pessoas 

comprometidas com a produção e difusão do conhecimento e com a promoção do bem estar 

social e humano, receber a cada semestre uma nova turma de alunos representa a continuidade 

de seu ciclo de vida. É, portanto, com renovada alegria que, nesta oportunidade, a UFMG dá as 

boas-vindas a uma nova geração de jovens que vai iniciar uma importante etapa de sua formação 

acadêmica, profissional e cidadã.

Na UFMG as atividades indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão ocorrem em uma gama 

diversificada de ambientes como salas de aula, laboratórios, ambulatórios, consultórios, 

bibliotecas e outros espaços sem fronteiras físicas definidas. O ensino e a aprendizagem se 

fazem não apenas pela presença em sala de aula, mas também pela participação em eventos 

acadêmicos; pela colaboração em projetos de investigação científica ou de inovação tecnológica; 

pelo desenvolvimento de ações que visam a interação contínua com a sociedade  e, ainda, pelo 

intercâmbio com estudantes e professores de outras universidades do Brasil e do exterior. É 

importante, pois, que você procure usufruir desse diversificado conjunto de ambientes e meios 

de aprendizagem que, acreditamos, se constituirão em importante diferencial na sua formação 

profissional e humana.

Você merece os cumprimentos, extensivos a sua família, por ter conseguido chegar até aqui. 

Esperamos que você seja muito feliz e se realize plenamente nesta sua nova Casa.

Com nossos cumprimentos, e votos de sucesso,

Prof. Jaime Arturo Ramírez 

Reitor da Universidade Federal  

de Minas Gerais 

Profa. Sandra Regina Goulart Almeida 

Vice-Reitora da Universidade Federal  

de Minas Gerais
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guia acadêmico

Prezado(a) Calouro(a),

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) sente-se honrada em receber, a cada semestre, uma nova 

turma de estudantes. E é natural que seja assim, porque os alunos são, de fato, a razão de existir de 

uma Universidade. 

Não tenha dúvida: a formação que, aqui, você vai receber é, pelo menos, tão boa quanto a que se 

oferece nas melhores Universidades do País e do exterior. Por isso, você teve que “suar a camisa” para 

vencer a grande e qualificada concorrência que conseguiu superar. Receba, pois, nossas congratulações.

Este Guia Acadêmico, que você está recebendo, é uma publicação anual especialmente dirigida ao 

estudante de graduação da UFMG. Nele, você encontra informações básicas sobre a estrutura e o 

funcionamento da Instituição. Neste início de sua trajetória acadêmica, ele deve ser um amigo inseparável. 

Convém tê-lo sempre à mão, para poder consultá-lo quando precisar, o que facilitará sua inserção nesta 

Universidade. Anote, também, um endereço eletrônico importante: www.ufmg.br/prograd, da Pró-Reitoria 

de Graduação, responsável pelos procedimentos relativos ao ensino de graduação.

Lembre-se, sempre, de que seu curso é administrado por um Colegiado, cuja Coordenação, exercida 

por um(a) professor(a) do seu curso, deve ser sua principal referência em questões acadêmicas. O 

Colegiado de Curso é a primeira instância a que você deve recorrer para dirimir dúvidas e solucionar 

eventuais problemas. Assim sendo, procure logo saber em que sala da Faculdade / Escola / Instituto 

funciona a Secretaria do seu Colegiado de Curso. No caso de problemas maiores, depois de recorrer 

a esse Colegiado, você poderá também se valer do auxílio da Diretoria Acadêmica da Pró-Reitoria de 

Graduação, que se localiza no 6º andar do prédio da Reitoria, no Campus Pampulha, e cujo email é 

diretoriaacademica@prograd.ufmg.br.

Ao longo de seu curso, fique atento para não incorrer em procedimentos que possam levar à sua 

exclusão da UFMG. Não é difícil respeitar os parâmetros estabelecidos por esta Universidade para que 

um estudante se mantenha em seu corpo discente: matricular-se em todos os semestres, observando 
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os períodos definidos no Calendário Acadêmico; observar a frequência mínima exigida; apresentar 

desempenho acadêmico mínimo, conforme os critérios descritos neste Guia Acadêmico e concluir o 

curso dentro do prazo máximo permitido.

Não temos receio em afirmar que o período de convivência nesta Universidade será uma experiência 

marcante em sua vida, como foi e continua sendo na nossa. Se pudermos lhe dar um conselho, 

este é: usufrua tudo o que a UFMG pode lhe propiciar; seja presença constante em sala de aula; 

envolva-se em projetos de pesquisa, monitoria e extensão; informe-se sobre os programas de 

mobilidade acadêmica e procure deles participar; fique atento aos diversos eventos sediados 

na Instituição, pois podem ser do seu interesse; não tire os olhos da agenda cultural da UFMG; 

procure participar, por meio de representação discente, dos Colegiados Superiores e outros Órgãos 

Universitários. Tudo isso contribuirá para sua formação nesta Universidade. E lembre-se de que, 

para seu lazer, a UFMG disponibiliza o Centro Esportivo Universitário (CEU). 

Por fim, não se esqueça de que a formação de qualidade que você irá receber nesta Instituição – a 

melhor que o País pode oferecer – será custeada pelo povo brasileiro. 

Portanto, você terá para com ele uma dívida de toda a vida. Não deixe, pois, de exercitar, desde 

agora, atitudes de solidariedade como forma de retribuir, em parte, o que, como estudante da 

UFMG, você está recebendo da sociedade.

Prof. Ricardo hiroshi Caldeira Takahashi

Pró-Reitor de Graduação

Prof. Walmir Matos Caminhas          

Pró-Reitor Adjunto de Graduação



8

Guia Acadêmico UFMG 2014

que tal mudar um pouco seu cotidiano? 
o que acha de transformar o ambiente ao seu redor?

A UFMG apresenta o projeto Bocados de Gentileza. Uma 

iniciativa que busca incentivar pequenas mudanças de 

atitudes e hábitos entre os membros da comunidade 

universitária, ressaltando a contribuição das pessoas para 

uma boa convivência nos campi da Universidade.

Saiba como participar e conheça mais através do blog da 

campanha: www.ufmg.br/bocadosdegentileza ou da página no 

facebook: www.facebook.com/bocadosdegentileza



9

Guia Acadêmico UFMG 2014

como se organiza a  ufmg

As Universidades Públicas no Brasil, em especial aquelas vinculadas ao Sistema Federal, adotam um modelo 

organizacional que se caracteriza por muitas similaridades, em que predominam as decisões de Órgãos Colegiados. No 

caso da UFMG, cuja forma de organização está sinteticamente representada nos dois organogramas que se seguem, 

há dois Colegiados Superiores cuja atuação está diretamente relacionada às questões acadêmicas: o Conselho 

Universitário, que estabelece as linhas políticas mestras da Universidade, e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CEPE), encarregado de detalhar e coordenar a política acadêmica da Instituição.

A estrutura da Reitoria – órgão básico da Administração Central da Universidade – conta, também, com as Pró-

Reitorias, as Diretorias, as Coordenadorias e demais instâncias administrativas, que se ocupam de dar consequência 

às decisões do Conselho Universitário e do CEPE.

A organização da UFMG inclui, ainda, Unidades Acadêmicas e Unidades Especiais, que constituem espaços de realização 

de ensino, pesquisa e extensão. Departamentos e cursos são subordinados às Unidades Acadêmicas. Cada curso é 

administrado por um Colegiado, cuja autoridade máxima é o Coordenador. Os estudantes são diretamente vinculados 

ao Colegiado de seu Curso.
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Unidades  
Acadêmicas

Reitor
Vice-Reitora

Diretorias de
Administração

Central
Pró-Reitorias

DTI
DRI
DAE
DCI 

DAC
DAI

DDCS
outras

PROGRAD
PROEX
PRPq
PRPg

PROPLAN
PRA

PRORH

Conselho
Universitário

Conselho
de Ensino, Pesquisa  

e Extensão-Cepe
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Reitoria

www.ufmg.br

reitor@ufmg.br

Prédio central

Tel: (31) 3409-4128

Pró-Reitoria de Graduação (Prograd)

www.ufmg.br/prograd

info@prograd.ufmg.br

Prédio da Reitoria, 6º andar

Tel: (31) 3409-4054

Pró-Reitoria de Pesquisa (PrPq)

www.ufmg.br/prpq

info@prpq.ufmg.br

Prédio da Reitoria, 7º andar

Tel: (31) 3409-4030

Pró-Reitoria de Extensão (ProEx)

www.ufmg.br/proex

info@proex.ufmg.br

Prédio da Reitoria, 6º andar

Tel: (31) 3409-4070

Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PrPG)

www.ufmg.br/prpg

info@prpg.ufmg.br

Prédio da Reitoria, 7º andar

Tel: (31) 3409-4040

órgãos da reitoria
Endereço eletrônico e telefone

Pró-Reitoria de Recursos Humanos (ProRH)

www.ufmg.br/prorh

info@prorh.ufmg.br

Prédio da Reitoria, 2º andar

Tel: (31) 3409-4308

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 

(ProPlan)

www.ufmg.br/proplan

info@proplan.ufmg.br

Prédio da Reitoria, 5º andar

Tel: (31) 3409-4090

Pró-Reitoria de Administração (PRA)

www.ufmg.br/pra

info@pra.ufmg.br

Prédio da Reitoria, 5º andar

Tel: (31) 3409-4080

Diretoria de Divulgação e Comunicação Social (DDCS)

www.ufmg.br

info@cedecom.ufmg.br

Prédio da Biblioteca Central

Tel: (31) 3409-4186

Diretoria de Ação Cultural (DAC)

www.ufmg.br/cultura

info@dac.ufmg.br

Prédio da Biblioteca Central, 4º andar

Tel: (31) 3409-6409
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Diretoria de Relações Internacionais (DRI)

www.ufmg.br/dri

info@cointer.ufmg.br

Prédio anexo à Reitoria

Tel: (31) 3409-4025

Diretoria de Cooperação Institucional (Copi)

www.ufmg.br/copi

info@copi.ufmg.br

Prédio da Reitoria, 4º andar

Tel: (31) 3409-4639

Diretoria de Avaliação Institucional (DAI)

www.ufmg.br/dai

info@dai.ufmg.br

Prédio da Reitoria, 5º andar

Tel: (31) 3409-5516

Diretoria de Tecnologia da Informação

www.ufmg.br/dti

info@dti.ufmg.br

Prédio da Reitoria, 8º andar

Tel: (31) 3409-4433

Diretoria para Assuntos Estudantis (DAE)

www.ufmg.br/dae

info@dae.ufmg.br

Prédio da Reitoria, 2º andar

Tel: (31) 3409-4567

Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA)

www.ufmg.br/drca

info@drca.ufmg.br

Prédio da Unidade Administrativa III

Tel: (31) 3409-4162

Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica 

(CTIT)

www.ufmg.br/ctit

info@ctit.ufmg.br

Unidade Administrativa II, 2º andar

Tel: (31) 3409-4033

Superintendência de Infraestrutura e Manutenção

assessoria@sim.ufmg.br

Tel: (31) 3409-4854

Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior

(SODS)

www2.ufmg.br/sods

info@sods.ufmg.br

Prédio da Reitoria, 4º andar

Tel: (31) 3409-4110
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divulgação da informação

A UFMG preocupa-se em prestar contas à sociedade do que é produzido pela Instituição. Para isso, executa uma ampla 

política de comunicação pública, voltada não apenas aos alunos, professores e servidores, mas também a toda a 

comunidade externa. Na divulgação dos seus programas de atuação, pesquisas desenvolvidas e eventos realizados, 

são utilizados os veículos de comunicação tradicionais, como TVs, rádios, jornais, portais da internet, cartazes e outras 

publicações gráficas, além dos veículos próprios da UFMG, apresentados a seguir.

boletim
A mais regular publicação jornalística, impressa, editada por uma universidade brasileira, o Boletim tem periodicidade 

semanal e publica, há mais de 35 anos, temas relacionados com a UFMG. Sua proposta é informar a comunidade 

acadêmica e a sociedade sobre o conhecimento que é produzido na Instituição e sobre os eventos e projetos 

promovidos pela Universidade. Pode ser acessado, também, pelo endereço eletrônico: www.ufmg.br/boletim

rádio ufmg educativa (fm 104,5)
A rádio UFMG Educativa tem a proposta de construir uma programação coerente com o conceito de rádio educativa 

e com os princípios de uma universidade pública. Busca a visibilidade da Instituição, a formação complementar dos 

alunos e uma programação alternativa de rádio. Professores, técnico-administrativos e estudantes da Universidade 

participam da produção dos programas veiculados pela UFMG Educativa. Pode ser acessada, também, pelo endereço 

eletrônico: www.ufmg.br/online/radio
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tv ufmg
A TV UFMG integra o Canal Universitário de Belo horizonte, veiculado em emissora local a cabo – canal 12 da 

NET e canal 14 da Oi TV. Os programas produzidos pela TV UFMG contam com a colaboração de professores, 

estudantes de diversas áreas do conhecimento, além de servidores técnico-administrativos, e apresentam 

formatos jornalísticos de revistas eletrônicas, entrevistas, grandes reportagens, debates e divulgação científica. 

O Circuito UFMG é um telejornal diário que divulga as principais notícias da Universidade. Alguns programas 

veiculados pela TV UFMG podem ser acessados, também, pelo endereço eletrônico: www.ufmg.br/online/tv.

site da ufmg
O Portal da UFMG foi desenvolvido para cumprir o importante papel de dar visibilidade às informações da 

Instituição, bem como acessibilidade aos serviços disponíveis e aos projetos desenvolvidos pela UFMG. Abriga 

as informações das unidades acadêmicas e administrativas, além de sites dos eventos promovidos pela 

Universidade. Na página principal, são publicadas, diariamente, notícias sobre os principais fatos do cotidiano 

da UFMG. Acesse o site pelo endereço: www.ufmg.br.

ufmg tube
O UFMG Tube é um canal de postagem colaborativa de vídeos, dedicados à divulgação da produção cultural 

e científica desenvolvida por professores, pesquisadores, funcionários e alunos vinculados à UFMG. O projeto 

objetiva criar uma ambiência propícia às sinergias entre a comunidade acadêmica e a sociedade, de forma a 

dar maior visibilidade às interações já existentes, assim como permitir o encontro entre os estudiosos que 

compartilham os mesmos interesses de pesquisa. Conecte-se nessa idéia: http://www.ufmg.br/ufmgtube

ufmg no twitter e no facebook
Você pode acompanhar as novidades da UFMG também pelo Twitter e pelo Facebook. Siga-nos através do @

ufmgbr ou entre em https://www.facebook.com/ufmgbr
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Biblioteca Central no campus Pampulha
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estrutura que atende  
diretamente a  graduação

Cinco instâncias da Reitoria mantêm estreita relação com o ensino de Graduação da UFMG – a Pró-Reitoria 

de Graduação, a Diretoria de Relações Internacionais, a Diretoria de Assuntos Estudantis, o Departamento de 

Registro e Controle Acadêmico e a Coordenadoria de Assuntos Comunitários. A Universidade conta, ainda, com 

três outras Pró-Reitorias Acadêmicas, cuja atuação poderá interessar ao aluno de Graduação: a Pró-Reitoria de 

Pesquisa, a Pró-Reitoria de Extensão e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Por isso, apresenta-se, a seguir, um 

breve resumo descritivo desses órgãos.

pró-reitoria de graduação (prograd)
É o órgão responsável pela coordenação das políticas e dos procedimentos relativos ao ensino de Graduação. 

É, também, uma instância de recursos contra decisões das Congregações de Unidades Acadêmicas em 

matérias afetas à Graduação. Incorpora setores referentes a procedimentos que envolvem ensino, mobilidade 

estudantil, estágios e bolsas acadêmicas. Suas principais autoridades são o Pró-Reitor de Graduação e o Pró-

Reitor Adjunto de Graduação. A Prograd mantém programas de bolsas especificamente destinados aos alunos 

de graduação. Um desses programas, o Pronoturno, implantado em 2006, é voltado exclusivamente a alunos 

dos cursos noturnos da UFMG. Se você é aluno de curso noturno, procure informar-se sobre o Pronoturno. 

Os demais programas de bolsas da Prograd são destinados a estudantes tanto do turno diurno quanto do 

noturno. São eles: Programa de Monitoria da Graduação (PMG), Programa de Monitoria do Ensino Básico 

e Profissional (PMEBP), Imersão à docência, Programa de Inovação e Qualidade no Ensino de Graduação 

(PIQEG) e o Programa de Educação Tutorial (PET), de responsabilidade direta do Ministério da Educação 

(MEC) e que só atinge alguns cursos. Além destes, há ainda o Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde 

(PET-Saúde), o qual é vinculado a cursos da área de saúde.

A Prograd realiza também parcerias institucionais para execução de estágios, captando e divulgando oportunidades 

nesse campo, além de promover alternativas de intercâmbio estudantil com instituições nacionais.
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diretoria de relações internacionais (dri)
A Diretoria de Relações Internacionais (DRI) é a instância articuladora das relações acadêmico-

científicas internacionais, para captação, implementação e acompanhamento de projetos e convênios 

interuniversitários. Atualmente a DRI gerencia convênios com inúmeras universidades de diferentes países 

e recepciona, anualmente, centenas de estudantes e um grande número de missões de universidades 

estrangeiras, entre outras atividades. A UFMG, através da Diretoria de Relações Internacionais, integra 

importantes consórcios de cooperação acadêmico-científica com países da Ásia, África, América Latina, 

América do Norte, Austrália e Europa, com o objetivo de desenvolver a colaboração recíproca em ensino, 

pesquisa e extensão.

Áreas de atuação:

• Construção de parcerias de qualidade com instituições estrangeiras;

• Captação, implementação e acompanhamento de acordos, convênios e programas interuniversitários 

internacionais;

• Gerenciamento de programas de intercâmbio acadêmico UFMG/exterior e exterior/UFMG;

• Divulgação de oportunidades acadêmicas internacionais junto à comunidade interna e externa à UFMG;

• Realização de missões em instituições estrangeiras de ensino superior e pesquisa;

• Recepção de missões de órgãos do exterior
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diretoria para assuntos estudantis (dae)
A Diretoria para Assuntos Estudantis busca fortalecer, de modo permanente, o diálogo entre os estudantes 

e a administração da Universidade. Orienta suas ações em três direções: contato, apoio e iniciativa. 

Oferece facilidades para o agendamento de reuniões com os estudantes, seja com grupos ou isoladamente, 

buscando esclarecer e dar transparência às ações da gestão da Universidade e, no sentido inverso, verificar 

a possibilidade de atendimento das demandas estudantis junto à administração central. Uma de suas 

principais ações é a de apoiar, inclusive financeiramente, as iniciativas estudantis, tais como simpósios, 

seminários, ações culturais e campanhas de interesse da comunidade. Além disso, mantém uma constante 

relação com grupos de estudantes com projetos específicos, assim como com as diversas organizações do 

tipo Empresa Júnior. Para a seleção destes projetos, além da sua pertinência e qualidade, serão pontuadas 

as atividades de recepção solidária de calouros.

departamento de registro e controle acadêmico (drca)
Órgão auxiliar da Reitoria, é responsável pelo registro das informações acadêmicas de todo o corpo discente de 

Graduação e de Pós-Graduação na UFMG, juntamente com os Colegiados de Cursos e as Seções de Ensino das 

Unidades Acadêmicas. Localizado na Unidade Administrativa III, no Campus da Pampulha, mantém atendimento ao 

público no horário das 8h às 11h30min e das 13h às 17h. Mais informações sobre os serviços prestados pelo órgão 

podem ser obtidas através do site www.ufmg.br/drca.

Entre as funções desse Departamento, destacam-se:

• Coordenar as atividades de registro, matrícula até a conclusão dos cursos dos alunos de Graduação e 

Pós-Graduação, desde seu ingresso na Instituição.

• Registrar diplomas de Graduação e de Pós-Graduação da UFMG e de outras instituições do estado.

• Orientar e treinar as Seções de Ensino e as Secretarias de Colegiados de Cursos de Graduação e Pós-

Graduação para o melhor desenvolvimento das atividades de registro e controle acadêmico.

• Participar, como usuário gerencial, do desenvolvimento e manutenção dos sistemas de computação relativos 

ao controle acadêmico, de acordo com as normas acadêmicas de Graduação e de Pós-Graduação.

• Auxiliar no cumprimento das normas acadêmicas e na sua avaliação.
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coordenadoria de assuntos comunitários (cac)
É um órgão de assessoria do Gabinete do Reitor e foi criada em 1990 para atender a crescente demanda 

da comunidade universitária e também das suas entidades representativas. A função dessa Coordenadoria é 

prestar o atendimento à comunidade universitária (discentes ou servidores docentes e técnico-administrativos 

em educação), através de escuta qualificada, intervenção social, apoio técnico e logístico, dentre outras ações 

que promovam a facilitação do acesso a bens e serviços oferecidos pela UFMG, conforme demandas de cada 

um desses segmentos, para o desenvolvimento de atividades acadêmicas, culturais, políticas e sociais.

pró-reitoria de pesquisa (prpq)
As principais funções dessa Pró-Reitoria são: assessorar a Administração Central da Universidade em assuntos 

relativos à pesquisa científica e tecnológica, bem como estimular e fomentar a atividade de pesquisa na 

Universidade, tendo como referência a qualidade e a relevância, para que a Instituição possa cumprir bem o 

papel de geradora de conhecimentos e de formadora de recursos humanos. As bolsas oferecidas pela Pró-

Reitoria de Pesquisa a alunos de Graduação são, dentre outras, Programa de Bolsas Institucionais de Iniciação 

Científica e Tecnológica/PROBIC-FAPEMIG, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica/PIBIC-CNPq, 

Programa Institucional de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas (PIBIC-Af ), Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI)/CNPq, Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação de Tecnologia Industrial Básica (BITIB/FAPEMIG/INMETRO), Programa de Iniciação ao empreendedorismo 

e Inovação (CTIT/SEBRAE), além do Programa Institucional de Iniciação Científica Voluntária. Os alunos com 

trabalhos selecionados com Menção honrosa na Semana do Conhecimento da UFMG, recebem apoio da Pró-

Reitoria para participação e apresentação de seus trabalhos no Congresso da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC).
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pró-reitoria de extensão (proex)
A Proex é o órgão responsável pela Extensão da UFMG, articulando-a, como estabelece a Constituição 

Federal de 1988, ao Ensino e à Pesquisa. A Extensão Universitária é “um processo interdisciplinar, 

educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre Universidade e 

outros setores da sociedade”, desenvolvendo-se sob a forma de programas e projetos de intervenção 

social, eventos acadêmico-científicos e culturais diversos, cursos destinados a segmentos sociais 

específicos e prestações de serviços variadas. Com o objetivo de estimular e possibilitar a participação 

dos alunos nas ações de Extensão desenvolvidas nas diversas unidades acadêmicas da UFMG, a 

Proex oferece bolsas de Extensão. Com esse apoio, a Proex pretende contribuir para a formação 

acadêmica dos alunos da UFMG, estimulando seu espírito crítico, contribuindo para sua aproximação 

com a realidade das profissões que escolherem, qualificando o conhecimento que adquirem nas salas 

de aula e laboratórios, possibilitando-lhes, ainda enquanto estudantes, uma atuação transformadora 

da realidade brasileira no sentido do desenvolvimento social e econômico.

pró-reitoria de pós-graduação (prpg)
Essa Pró-Reitoria é o órgão responsável pela coordenação das políticas e das normas para o 

funcionamento dos programas de pós-graduação da UFMG com o objetivo de contribuir para a formação 

de profissionais altamente qualificados para o ensino e a pesquisa.
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Vista aérea parcial campus Pampulha
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unidades acadêmicas

O ensino, na UFMG, é ministrado nas Unidades Acadêmicas, que se organizam em 

Departamentos e Cursos. É possível, no entanto, que uma Unidade Acadêmica não tenha 

Departamentos, como ocorre, atualmente, na Faculdade de Letras e no Instituto de Ciências 

Agrárias, em Montes Claros. Entretanto, todas as Unidades Acadêmicas, obrigatoriamente, são 

sedes de cursos de Graduação.

A Unidade Acadêmica é administrada pela Congregação e tem como dirigente máximo o 

Diretor. Os Departamentos têm, como instância decisória, a Câmara Departamental, presidida 

pelo Chefe de Departamento. Os Departamentos ministram as atividades acadêmicas que 

compõem o currículo dos cursos da UFMG – exceto no caso da Faculdade de Letras e do 

Instituto de Ciências Agrárias. Os programas das atividades, propostos pelos Departamentos, 

são referendados pelos Colegiados de Curso. É também o Departamento que indica os 

professores responsáveis por ministrar tais atividades.

Nesse início de convivência do estudante com a UFMG, o órgão mais diretamente relacionado 

com a vida de cada um deles é o Colegiado de Curso, que é composto por representantes de 

professores que atuam no curso e por representantes discentes, em número correspondente 

a 1/5 (um quinto) dos membros docentes, nos termos do Regimento Geral da UFMG. Ao 

Colegiado de Curso, presidido por um Coordenador, compete decidir, em primeira instância, 

as questões diretamente relacionadas com o percurso do estudante na Universidade. Em caso 

de dúvidas ou dificuldades, você deve procurar o Coordenador de seu curso.
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endereço eletrônico e telefone dos colegiados

COLEGIADO EMAIL TELEFONE

Administração colgradadm@face.ufmg.br (31)3409-7016

Administração - ICA colgradadm@ica.ufmg.br (38)2101-7780

Agronomia - ICA colgradagro@ica.ufmg.br (38)2101-7746

Antropologia cgradant@fafich.ufmg.br (31)3409-5029

Aquacultura colgradaq@vet.ufmg.br (31)3409-2155

Arquitetura e Urbanismo arq-colgrad@ufmg.br (31)3409-8840

Arquivologia colgradarquivo@eci.ufmg.br (31)3409-5226

Artes Visuais colarte@eba.ufmg.br (31)3409-5258

Biblioteconomia colgradbiblio@eci.ufmg.br (31)3409-5210

Biomedicina biomedicina@farmacia.ufmg.br (31)3409-7450

Ciência da Computação colgraddcc@icex.ufmg.br (31)3409-7547

Ciências Atuariais colgradest@icex.ufmg.br (31)3409-5691

Ciências Biológicas colgradc-bio@icb.ufmg.br (31)3409-2541

Ciências Contábeis colgradc-cont@face.ufmg.br (31)3409-7016

Ciências do Estado colgradce@direito.ufmg.br (31)3409-8653

Ciências Econômicas colgradc-econ@face.ufmg.br (31)3409-7016

Ciências Sociais colcs@fafich.ufmg.br (31)3409-5017

Ciências Socioambientais csocioambientais@fafich.ufmg.br (31)3409-3801

Cinema de Animação e Artes Digitais caad@eba.ufmg.br (31)3409-7478
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COLEGIADO EMAIL TELEFONE

Comunicação Social colcom@fafich.ufmg.br (31)3409-5043

Conservação e Restauração de Bens 
Culturais Móveis

colconserv@eba.ufmg.br (31)3409-5377

Controladoria e Finanças colgradcontfin@face.ufmg.br (31)3409-7016

Curso Superior de Tecnologia em 
Radiologia 

coltecrad@medicina.ufmg.br (31)3409-9637

Dança coldanca@eba.ufmg.br (31)3409-5385

Design colegiadodesign@yahoo.com.br (31)3409-8832

Design de Moda designdemoda@eba.ufmg.br (31)3409-5294

Direito colgrad@direito.ufmg.br (31)3409-8632

Educação Física colgraded-fis@eeffto.ufmg.br (31)3409-2323

Enfermagem colgrad@enf.ufmg.br (31)3409-9833

Engenharia Aeroespacial aeroespacial@demec.ufmg.br (31)3409-3553

Engenharia Agrícola e Ambiental - ICA colgradengamb@ica.ufmg.br (38)2101-7779

Engenharia Ambiental ambiental@eng.ufmg.br (31)3409-3552

Engenharia Civil colcivil@cce.ufmg.br (31)3409-1756

Engenharia de Alimentos – ICA colgradcal@ica.ufmg.br; (38) 2101-7780.

Engenharia de Controle e Automação colca@cpdee.ufmg.br (31)3409-4847

Engenharia de Minas colegiadominas@demin.ufmg.br (31)3409-1865

Engenharia de Produção cgep@eng.ufmg.br (31)3409-4819

Engenharia de Sistemas eng-colgradsis@ufmg.br (31)3409-3556

Engenharia Elétrica colgradee@cpdee.ufmg.br (31)3409-4845

Engenharia Florestal - ICA colgradengf@ica.ufmg.br (38)2101-7779

Engenharia Mecânica colmec@demec.ufmg.br (31)3409-5065

Engenharia Metalúrgica colgrad@demet.ufmg.br (31)3409-1807
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COLEGIADO EMAIL TELEFONE

Engenharia Química graduacao@deq.ufmg.br (31)3409-1757

Estatística colgradest@icex.ufmg.br (31)3409-5691

Farmácia cografar@farmacia.ufmg.br (31)3409-6741

Filosofia cgradfil@fafich.ufmg.br (31)3409-5168

Física colgradfis@icex.ufmg.br (31)3409-5806

Fisioterapia colgradfisio@eeffto.ufmg.br (31)3409-4784

Fonoaudiologia colfono@medicina.ufmg.br (31)3409-9953

Formação Intercultural de Educadores 
Indígenas

licenciaturaindigena@fae.ufmg.br (31)3409-6371

Geografia geoggrad@igc.ufmg.br (31)3409-5403

Geologia geolgrad@igc.ufmg.br (31)3409-5403

Gestão de Serviços de Saúde gestaosaude@enf.ufmg.br (31)3409-8021

Gestão Pública gestaopublica@fafich.ufmg.br (31)3409-5028

história colgradhis@fafich.ufmg.br (31)3409-5056

Letras colgra@letras.ufmg.br (31)3409-6009

Licenciatura em Educação do Campo lecampo@fae.ufmg.br (31)3409-6346

Matemática colgradmat@icex.ufmg.br (31)3409-5987

Matemática Computacional matcomp@icex.ufmg.br (31)3409-5799

Medicina cegrad@medicina.ufmg.br (31)3409-9660

Medicina Veterinária grad@vet.ufmg.br (31)3409-2054

Museologia colgradmuseo@eci.ufmg.br (31)3409-5226

Música colgradmus@musica.ufmg.br (31)3409-4716
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COLEGIADO EMAIL TELEFONE

Nutrição nutricao@enf.ufmg.br (31)3409-9833

Odontologia odonto-grad@ufmg.br (31)3409-2445

Pedagogia colped@fae.ufmg.br (31)3409-5305

Psicologia cgradpsi@fafich.ufmg.br (31)3409-5033

Química colgradqui@icex.ufmg.br (31)3409-5799

Química Tecnológica colgradqui@icex.ufmg.br (31)3409-5799

Relações Econômicas Internacionais colgradrei@face.ufmg.br (31)3409-7016

Sistemas de Informação colgradsi@icex.ufmg.br (31)3409-5806

Teatro colteatro@eba.ufmg.br (31)3409-5385

Terapia Ocupacional eeffto-colgradter-ocup@ufmg.br (31)3409-4785

Turismo turismo@igc.ufmg.br (31)3409-5403

Zootecnia - ICA colgradzootec@ica.ufmg.br (38)2101-7746



29

Guia Acadêmico UFMG 2014

ESCOLA DE ARQUITETURA

Tel: (31) 3409-8830 – Fax: (31) 3409-8818

Rua Paraíba, 697, Funcionários – CEP 30130-140

ESCOLA DE BELAS ARTES

Tel: (31) 3409-5262 – Fax: (31) 3409-5270

Campus Pampulha – CEP 31270-901

ESCOLA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

Tel: (31) 3409-5225 – Fax: (31) 3409-5200

Campus da Pampulha – CEP 31270-901

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, FISIOPERAPIA E 
TERAPIA OCUPACIONAL

Tel: (31) 3409-2303 – Fax: (31) 3409-2304

Campus Pampulha – CEP 31270-901

ESCOLA DE ENFERMAGEM

Tel: (31) 3409-9826– Fax: (31) 3409-9830

Av. Alfredo Balena, 190, Campus da Saúde

CEP 30130-100

ESCOLA DE ENGENHARIA

Tel: (31) 3409-1893 – Fax: (31) 3409-1726

Campus da Pampulha – CEP 31270-901

relação das unidades acadêmicas

ESCOLA DE MÚSICA

Tel: (31) 3409-4702 – Fax: (31) 3409-4720

Campus Pampulha – CEP 31270-901

ESCOLA DE VETERINÁRIA

Tel: (31) 3409-2001 – Fax: (31) 3409-2030

Campus Pampulha – CEP 31270-901

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS

Tel: (31) 3409-7000 – Fax: (31) 3409-7009

Campus Pampulha – CEP 31270-901

FACULDADE DE DIREITO

Tel: (31) 3409-8607 – Fax: (31) 3409-8610

Av. João Pinheiro, 100, Centro - CEP 30130-180

FACULDADE DE EDUCAÇÃO

Tel: (31) 3409-5320 – Fax: (31) 3409-5311

Campus Pampulha – CEP 31270-901

FACULDADE DE FARMÁCIA

Tel: (31)3409-6830 – Fax: (31) 3409 -6730

Campus Pampulha – CEP 31270-901
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FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

Tel: (31) 3409-5050– Fax: (31) 3409-5060

Campus Pampulha – CEP 31270-901

FACULDADE DE LETRAS

Tel: (31) 3409-5101 – Fax: (31) 3409-5120

Campus Pampulha – CEP 31270-901

FACULDADE DE MEDICINA

Tel: (31) 3409-9300 – Fax: (31) 3409-9664

Av. Alfredo Balena, 190 – Campus da Saúde

CEP 30130-100

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Tel: (31) 3409-2403 - Fax: (31) 3409-2430

Campus Pampulha – CEP 31270-901

INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (ICA)

Tel: (38) 2101-7730 - Fax - (38) 2101-7703

Av. Universitária, 1000, Bairro Universitário

CEP 39404-547 

Campus Regional de Montes Claros/MG

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (ICB)

Tel: (31) 3409-2520 – Fax: (31) 3409-2525

Campus Pampulha – CEP 31270-901

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS (ICEX)

Tel: (31) 3409-5810 – Fax: (31) 3409-5805

Campus Pampulha – CEP 31270-901

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS (IGC)

Tel: (31) 3409-5420 – Fax: (31) 3409-5410

Campus Pampulha – CEP 31270-901
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Campus Pampulha, Praça de Serviços
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formas de ingresso nos cursos de 
graduação da ufmg

a ufmg no sisu (sistema de seleção unificada)
Principal forma de admissão à UFMG, é aberto a estudantes que tenham concluído o Ensino Médio ou estudos 

equivalentes. Desde 2014, o Concurso Vestibular, tradicionalmente feito pela UFMG, foi totalmente substituído 

pelo Enem e pelo Sisu. A exceção é para os cursos com provas de habilidades, que contam com prova específica. 

As informações sobre o processo seletivo podem ser encontradas no site da Diretoria de Processos Seletivos: 

www.ufmg.br/copeve. 

Cursos e vagas oferecidos em Belo Horizonte (MG)

Curso Turno Vagas

Administração Diurno 50

Administração Noturno 50

Antropologia (1) Noturno 40

Aquacultura Diurno 50

Arquitetura e Urbanismo Diurno 90

Arquitetura e Urbanismo Noturno 60

Arquivologia Noturno 40

Artes Visuais Diurno 80

Biblioteconomia Diurno 82

Biblioteconomia Noturno 40

Biomedicina Noturno 40

Ciência da Computação Diurno 80

Ciências Atuariais Diurno 25

Ciências Biológicas Diurno 100

Ciências Biológicas - Licenciatura Noturno 100

Ciências Contábeis Noturno 80
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Curso Turno Vagas

Ciências do Estado Tarde 50

Ciências Econômicas Diurno 80

Ciências Sociais Diurno 80

Ciências Socioambientais Noturno 50

Cinema de Animação e Artes Digitais Noturno 40

Comunicação Social (Jornalismo ou Relações Públicas) Diurno 40

Comunicação Social (Jornalismo ou Relações Públicas) Noturno 40

Comunicação Social (Publicidade) Diurno 40

Conservação e Restauração de Bens Móveis Diurno 30

Controladoria e Finanças Diurno 50

Curso Superior de Tecnologia em Radiologia Noturno 80

Dança - Licenciatura Noturno 20

Design Noturno 60

Design de Moda Noturno 45

Direito Diurno 200

Direito Noturno 200

Educação Física - Bacharelado Diurno 60

Educação Física - Bacharelado Noturno 30

Educação Física - Licenciatura Diurno 60

Enfermagem Diurno 96

Engenharia Aeroespacial Diurno 50

Engenharia Ambiental Diurno 50

Engenharia Civil Diurno 200

Engenharia de Controle e Automação Diurno 80

Engenharia de Controle e Automação Noturno 50

Engenharia de Minas Diurno 60

Engenharia de Produção Diurno 90

Engenharia de Sistemas Noturno 50

Engenharia Elétrica Diurno 100
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Curso Turno Vagas

Engenharia Mecânica Diurno 80

Engenharia Mecânica Noturno 80

Engenharia Metalúrgica Diurno 60

Engenharia Química Diurno 60

Estatística Diurno 45

Farmácia Diurno 132

Farmácia Noturno 80

Filosofia Diurno 45

Filosofia Noturno 40

Física Diurno 80

Física - Licenciatura Noturno 40

Fisioterapia Diurno 75

Fonoaudiologia Diurno 50

Geografia Diurno 40

Geografia - Licenciatura Noturno 80

Geologia Diurno 35

Gestão de Serviços de Saúde Noturno 100

Gestão Pública Noturno 80

história Diurno 44

história - Licenciatura Noturno 44

Letras Diurno 160

Letras Noturno 260

Matemática Diurno 80

Matemática - Licenciatura Noturno 40

Matemática Computacional Diurno 20

Medicina Integral 320

Medicina Veterinária Diurno 120

Museologia Diurno 40

Música Bacharelado Diurno 76

Música - Licenciatura Noturno 30

Nutrição Diurno 72
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Curso Turno Vagas

Odontologia Diurno 144

Pedagogia Matutino 66

Pedagogia Noturno 66

Psicologia Diurno 132

Química Diurno 50

Química - Licenciatura Noturno 40

Química Tecnológica (Bacharelado) Noturno 40

Relações Econômicas Internacionais Noturno 50

Sistemas de Informação (2) Noturno 80

Teatro Diurno 40

Terapia Ocupacional Diurno 66

Turismo Diurno 60

Total de vagas em Belo horizonte 6430
(1) Algumas disciplinas serão ofertadas no turno diurno (habilitação em Arqueologia) 
(2) Atividades didáticas a partir das 17 horas

Cursos e vagas oferecidos em Montes Claros (MG)

Curso Turno Vagas

Administração Noturno 40

Agronomia Diurno 40

Engenharia de Alimentos Diurno 40

Engenharia Agrícola e Ambiental Diurno 40

Engenharia Florestal Diurno 40

Zootecnia Diurno 40

Total de Vagas em Montes Claros 240

Total geral de vagas na UFMG 6670
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reopção
Mudança para outro curso, permitida ao aluno regularmente matriculado e admitido por Concurso Vestibular, 

desde que tenha integralizado de 35% a 75% dos créditos do seu currículo. Esse procedimento ocorre no 

primeiro semestre letivo, conforme previsto no calendário acadêmico, para provimento de vagas no segundo 

semestre letivo.

transferência
Mudança do vínculo de um estudante de outra Instituição de Ensino Superior para a UFMG, que se dá mediante 

processo seletivo (através do Enem), para provimento de vagas no primeiro semestre letivo, de acordo com 

a Resolução do CEPE, conforme edital específico e em datas previstas no calendário acadêmico. há um tipo 

específico de transferência destinada a atender ao servidor público federal e seus dependentes, quando são 

obrigados a se transferir de cidade, a bem do serviço público, conhecida por Transferência Especial, nos 

termos da Lei 9536/97. Só beneficia quem também estuda em escola pública e que esteja matriculado à época 

da remoção. Este tipo de transferência independe da existência de vaga.

obtenção de novo título
Permissão aos portadores de diploma de Curso Superior para fazer novo curso na UFMG.

Esse procedimento está condicionado à existência de vagas e se dá mediante processo seletivo (através do 

Enem), para provimento de vagas no primeiro semestre letivo, seguindo as determinações da Resolução do 

CEPE, conforme edital específico e em datas previstas no calendário acadêmico.

rematrícula
Permissão ao aluno excluído da Universidade para retomar seus estudos, desde que já tenha completado 50% 

dos créditos do seu curso, na versão curricular mais recente à época da solicitação, e não tenha ultrapassado 

o tempo máximo de integralização estabelecido para o curso. O processo de Rematrícula está condicionado 

aos critérios de distribuição de vagas remanescentes definidos pelos diversos Colegiados de Curso. Esse 

procedimento ocorre no primeiro semestre letivo, conforme previsto no calendário acadêmico, para provimento 

de vagas no segundo semestre letivo.
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programa de estudantes convênio de graduação(pec-g)
Instrumento de cooperação educacional, científica e tecnológica entre o Governo brasileiro e outros países. As vagas 

oferecidas pelo PEC-G são específicas para esse Programa, que se baseia no Programa gerenciado pelo Ministério 

das Relações Exteriores (MRE) e pelo Ministério da Educação (MEC). Todos os estudantes admitidos por meio desse 

convênio devem seguir tanto as normas da UFMG, quanto as do convênio. 

refugiados políticos
Ingresso decorrente da aceitação de refugiados políticos como alunos de cursos de Graduação, de acordo com a 

Resolução n° 03/2004, do CEPE/UFMG.

matrícula de cortesia
Permitida somente para estudantes estrangeiros, ou seus dependentes legais, que sejam funcionários de Missão 

Diplomática ou de Repartição consular no Brasil. Essa modalidade também independe do número de vagas existentes.

continuidade de estudos
Possibilidade de o aluno já graduado pela UFMG retornar para obtenção de outra habilitação ou ênfase. O processo 

segue critérios estabelecidos no art. 45 do Regimento Geral e nos arts. 42, 43 e 44 das Normas Gerais do Ensino 

de Graduação da UFMG, respeitado o tempo máximo para sua integralização, e independe de número de vagas 

existentes. Os interessados devem observar os requisitos estabelecidos e os prazos fixados, a cada semestre, no 

Calendário Acadêmico da UFMG. Mais Informações podem ser obtidas no site do DRCA ou nos Colegiados de Curso.
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vida acadêmica na graduação

Todo aluno, ao ingressar na UFMG, deve fazer seu Registro Acadêmico, efetuar a matrícula nas atividades 

acadêmicas de seu curso de opção e requerer seu cadastro no Portal MinhaUFMG. A matrícula deve 

ser solicitada, a cada período letivo, nos prazos fixados no Calendário Acadêmico da Universidade. 

Após o Registro Acadêmico, o aluno recebe o Número de Identificação Pessoal (NIP), que contém 

informações sobre como criar sua senha de acesso ao Portal MinhaUFMG. Com essa senha o estudante 

pode acessar, via Internet, informações sobre sua vida acadêmica – dados pessoais, histórico escolar, 

situação no curso, ocorrências acadêmicas, sugestões para matrícula, estrutura curricular do seu curso, 

horário e oferta de disciplinas –, além de utilizá-la para renovar sua matrícula semestralmente no 

sistema acadêmico. 

fique atento!
Diversos atos acadêmicos são baseados no Calendário Acadêmico, que pode ser acessado em 

https://www.ufmg.br/conheca/calendario.shtml

registro acadêmico
É o primeiro ato acadêmico obrigatório, que consiste na efetivação do ingresso do aluno no curso 

em que foi admitido. Durante a sua permanência na UFMG o aluno terá direito a um único registro 

acadêmico.
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cancelamento do registro acadêmico/desligamento da ufmg
Terá seu Registro Acadêmico cancelado e, consequentemente, será excluído da UFMG, perdendo vaga 

anteriormente obtida, o aluno que se enquadrar em uma das seguintes situações: 

• deixar de efetuar seu Registro Acadêmico;

• deixar de efetuar a matrícula em um semestre;

• for infrequente em todas as matérias em que estiver matriculado em um semestre;

• apresentar Rendimento Semestral Global (RSG) insuficiente, em três semestres, consecutivos ou não;

• ultrapassar o tempo máximo de integralização do curso.

abreviação de curso por comprovação de conhecimentos
Conforme a Resolução CEPE nº 02/2007, é facultado ao aluno requerer o exame de comprovação 

de conhecimentos, a fim de não cursar atividades em que julgue ter conhecimentos suficientes. O 

requerimento deve ser feito ao Colegiado do Curso ao qual o aluno estiver vinculado, nos prazos fixados 

pela Unidade Acadêmica. Isso feito, o resultado do exame, qualquer que seja, será registrado no histórico 

Escolar do aluno.

matrícula
A matrícula é de inteira responsabilidade do aluno. Ela deve ser feita, a cada semestre letivo, nos 

períodos fixados no Calendário Acadêmico da UFMG.

A solicitação de matrícula é feita, via internet, pelo aluno, utilizando a sua senha do Portal MinhaUFMG. 

Após essa etapa, o estudante poderá optar por preencher os formulários de avaliação dos professores 

e das disciplinas/atividades cursadas no semestre anterior. Concluído esse procedimento, o estudante 

terá acesso ao Formulário de Matrícula. Ao preenchê-lo, o aluno deve estar atento à exigência de pré-

requisitos, à sequência de atividades previstas no seu currículo, bem como aos limites mínimo e máximo 

de créditos exigidos por seu curso. 
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A matrícula em disciplina eletiva de graduação – qualquer atividade oferecida pela Universidade 

que não esteja incluída no currículo pleno do curso do aluno – é feita via Internet, no prazo fixado 

no Calendário Acadêmico. As disciplinas eletivas podem ser utilizadas para integralizar créditos 

em formação livre e/ou formação complementar aberta, presentes nas estruturas curriculares 

flexibilizadas, de acordo com o previsto no projeto pedagógico do curso. há também disciplinas 

eletivas direcionadas a grande público, como “Fundamentos de Libras”, “Inglês Instrumental”, 

dentre outras. Em caso de dúvidas, o aluno deve consultar seu Colegiado de Curso ou o Setor 

de Matrículas, pelo tel: (31) 3409- 4514.

cancelamento de matrícula
O não cumprimento de qualquer uma das disposições relacionadas, pode implicar o cancelamento 

da matrícula do aluno, em qualquer época. O cancelamento da matrícula por qualquer outra 

irregularidade pode, também, ser decidido pelo Colegiado de curso, no prazo de 15 dias úteis 

após o início do período letivo. Verificado o cancelamento, o aluno pode proceder à Reformulação 

da Matrícula, desde que observados os prazos previstos para este procedimento no Calendário 

Acadêmico da UFMG.

trancamento de matrícula
O trancamento de matrícula consiste na suspensão, parcial ou total, das atividades acadêmicas 

de um semestre letivo. O trancamento total pode ser solicitado desde a efetivação da matrícula 

até o último dia letivo de cada semestre. No decorrer do curso, o aluno tem direito a apenas um 

trancamento total sem justificativa, cuja duração é de um semestre letivo. O trancamento total 

com justificativa pode ser concedido mais de uma vez e com duração determinada, a juízo do 

Colegiado de Curso. O trancamento parcial pode ser concedido até duas vezes em cada atividade 

acadêmica – uma com justificativa, outra sem justificativa –, nos prazos previstos pelo Calendário 

Acadêmico da UFMG.

O trancamento parcial não pode ocorrer caso a soma dos créditos das disciplinas não-trancadas 

resulte em número inferior ao mínimo de créditos exigido por curso, por semestre, conforme 

estabelecido nas Normas Gerais do Ensino de Graduação.
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aproveitamento de estudos
Conforme a Resolução CEPE n°. 02/2007, estudos feitos em outras Instituições de Ensino Superior e 

disciplinas isoladas cursadas com aproveitamento na UFMG podem, eventualmente, ser aproveitados 

para a integralização do curso do aluno. Para tanto, ele deve solicitar a(s) possível(eis) dispensa(s) ao 

Colegiado de seu curso, apresentando o(s) respectivo(s) programa(s) e histórico(s) escolar(es).

rendimento escolar
O rendimento é verificado por atividade e abrange a avaliação de assiduidade e de aproveitamento, 

ambos eliminatórios por si mesmos.

Assiduidade – A frequência mínima obrigatória é de 75% (setenta e cinco por cento) das atividades de 

cada disciplina. Portanto será reprovado o aluno que faltar a mais de 25% (vinte e cinco por cento) 

dessas atividades. É vedado o abono de faltas, exceto nos casos previstos em lei.

• Aproveitamento – Entende-se por aproveitamento o resultado da avaliação do aluno nas atividades 

acadêmicas por ele desenvolvidas. A apuração do aproveitamento é feita por pontos cumulativos, 

em uma escala de 0 (zero) a 100 (cem).

• Apurados os resultados finais, o rendimento escolar do semestre letivo, por atividade, será convertido 

em conceito, como mostrado a seguir:

conceito pontuação
A - Excelente 90 a 100

B - Ótimo 80 a 89

C - Bom 70 a 79

D - Regular 60 a 69

E - Fraco 40 a 59

F - Insuficiente 0 a 39 ou infrequência
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aprovação
Será considerado aprovado o aluno que obtiver, simultaneamente, no mínimo, 60 (sessenta) 

pontos e, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência nas atividades acadêmicas 

em que se matriculou no semestre letivo. O aluno aprovado que desejar melhorar o(s) conceito(s) 

obtido(s) em disciplina(s) poderá submeter-se, a seu critério, a Exame Especial. Nesse caso, 

prevalecerá a melhor nota que obtiver.

reprovação
Será considerado reprovado o aluno que obtiver de 0 (zero) a 59 (cinquenta e nove) pontos e/ou for 

infrequente. Se obtiver conceito E – ou seja, de 40 (quarenta) a 59 (cinquenta e nove) pontos e tiver 

frequência suficiente – poderá submeter-se a Exame Especial ou a Tratamento Especial.

• Exame Especial – Esse Exame vale 100 (cem) pontos. Pode ser utilizado como uma 

oportunidade de aprovação em determinada(s) disciplina(s), exceto por aluno que obtiver 

o conceito F. A nota final do aluno corresponde à média aritmética dos pontos obtidos ao 

término do período letivo e da pontuação obtida no Exame Especial.

• Tratamento Especial – Possibilita ao aluno que obteve o conceito E prestar, no semestre 

seguinte, os exames de determinada disciplina, sem necessidade de frequência às aulas 

correspondentes. Permitido em situações bem específicas, o Tratamento Especial deve ser 

requerido pelo aluno nas datas fixadas para tanto no Calendário Acadêmico da UFMG, na 

Seção de Ensino da sua Unidade Acadêmica, e será concedido uma única vez na mesma 

disciplina, desde que o aluno não tenha, em relação a esta, submetido-se anteriormente a 

Exame Especial.

regime especial
Consiste na substituição da frequência às aulas por exercícios domiciliares, permitida em casos 

excepcionais, a critério do Colegiado de Curso, após consulta ao(s) Departamento(s) envolvido(s), 

e sujeita à perícia médica. Pode reivindicar Regime Especial o(a) aluno(a) portador(a) de problemas 

congênitos, traumatismos ou outras condições incompatíveis com a frequência às aulas, bem como 

a aluna em estado de gravidez, a partir do oitavo mês de gestação.
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rendimento semestral global (rsg)
Corresponde à média ponderada do desempenho acadêmico do aluno em cada semestre. É desejável que 

o aluno mantenha sempre um alto RSG, na medida em que, por se tratar de um parâmetro de desempenho, 

esse Rendimento pode refletir-se em todos os processos de seleção durante sua vida acadêmica e 

profissional, inclusive na obtenção de bolsas acadêmicas. Para o cálculo do RSG, convertem-se os 

conceitos obtidos em cada atividade/disciplina em valores, observando-se a seguinte correspondência:

conceito valor
A 5

B 4

C 3

D 2

E 1

F 0

O valor do conceito de cada atividade em que o aluno se matriculou no semestre, excluídas as porventura 

trancadas, é multiplicado por seu respectivo número de créditos; os produtos assim obtidos são somados 

e o resultado é dividido pelo número total de créditos em que o aluno se matriculou no semestre.

Importante: O Rendimento Semestral Global menor ou igual a 1 é considerado insuficiente,levando à 

exclusão do aluno da Universidade, caso ocorra em três semestres, consecutivos ou não.
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integralização de curso
Cada curso tem seu tempo de integralização próprio, que abrange um mínimo – tempo mínimo permitido 

para a integralização –, um padrão – tempo de integralização estabelecido no currículo de referência – e 

um máximo – tempo máximo permitido para a integralização.

Nenhum aluno pode permanecer na Universidade além do tempo máximo de integralização fixado para 

seu curso. Em caso de dúvida, o estudante deve procurar o Colegiado de Curso.

Vale ressaltar que, para os alunos reoptantes, transferidos e de obtenção de novo título, o tempo de 

integralização será estabelecido pelo Colegiado de Curso, considerando-se o tempo máximo fixado pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o plano de adaptação curricular a ser cumprido.

conclusão de curso
Após a integralização de todos os créditos do currículo do curso de opção do aluno – obrigatórios, 

optativos e outros – e a participação no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE, quando 

for o caso, a UFMG confere-lhe o título de Graduação. A Colação de Grau é realizada depois do encerramento 

do período letivo, em sessão solene presidida pelo Reitor ou seu representante. Após a Colação de Grau, o 

aluno deve, então, requerer seu diploma. O processo é conduzido pela Seção de Ensino de cada Unidade 

Acadêmica da UFMG.

recursos
No caso de se sentir prejudicado em alguma situação à luz da legislação acadêmica, o aluno pode 

recorrer da decisão, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da ciência da decisão ou de 

sua divulgação pública como se segue:

• Colegiado de Curso ou Colegiado Especial;

• Congregação da Unidade Acadêmica;

• Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Detalhes adicionais sobre a matéria estão contidos no Regimento Geral da UFMG, bem como na Resolução 

do Conselho Universitário nº 13/2010.
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fique atento!
A condução da sua vida acadêmica pauta-se pela Legislação Educacional, pelo Regimento Geral da 

UFMG e pelas Normas Gerais do Ensino de Graduação da UFMG.

Em virtude das mudanças na legislação e do processo de flexibilização curricular em curso na 

Universidade, dentre outros, as Normas Gerais de Graduação encontram-se em processo de revisão. 

Em breve, passaremos a contar com novo texto.

avaliação dos cursos de graduação pelo inep/mec
A graduação da UFMG, assim como os cursos das demais Instituições de Educação Superior, passa 

regularmente por processo de avaliação pelo MEC, que articula diversos indicadores no âmbito do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). O referido sistema analisa as instituições, 

os cursos e o desempenho dos estudantes, considerando aspectos como ensino, pesquisa, extensão, 

responsabilidade social, gestão da instituição e corpo docente. O Sinaes reúne informações do Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e das avaliações institucionais e dos cursos. Faz parte 

desse processo o Índice Geral de Cursos (IGC), que se efetiva por meio de um instrumento construído com 

base numa média ponderada das notas dos cursos de graduação e pós-graduação de cada instituição, 

sintetizando num único indicador a qualidade de todos os cursos de graduação, mestrado e doutorado da 

mesma instituição de ensino. Esse índice é divulgado anualmente pelo INEP/MEC e a UFMG tem mantido 

conceito máximo (5), desde 2009, quando esse indicador foi divulgado pela primeira vez. Além do IGC, 

há, ainda, o Conceito Preliminar de Curso (CPC), que se traduz como um indicador prévio da situação 

dos cursos de Graduação, também divulgado anualmente pelo INEP/MEC, junto com os resultados do 

ENADE. Com relação ao CPC, a maioria dos cursos de graduação da UFMG tem obtido conceito entre 4 e 

5, conforme levantamentos recentes.
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avaliação dos cursos de graduação no âmbito da ufmg
A UFMG conta com uma Diretoria de Avaliação Institucional (DAI), vinculada ao Gabinete do 

Reitor, que é responsável pela avaliação interna dos cursos de graduação e pela coordenação 

e assessoramento aos Colegiados de Curso nos processos relacionados com a aplicação do 

Exame Nacional de Avaliação de Desempenho de Estudantes de Graduação (ENADE). Competem 

a ela, também, diversos outros procedimentos relacionados com a Graduação, como a coleta das 

informações para o Censo da Educação Superior, os processos de reconhecimento e renovação 

de reconhecimentos cursos de Graduação e o acompanhamento das visitas das comissões de 

avaliação externa dos cursos.

A avaliação interna dos cursos de graduação consiste na aplicação, a todos os alunos, de um 

questionário para avaliação dos professores e das disciplinas/atividades por eles cursadas a cada 

semestre. Esse questionário é preenchido, via internet, no Portal minhaUFMG, sendo o acesso 

liberado sempre por ocasião da matrícula para o semestre seguinte. Os resultados das avaliações 

dos professores e das disciplinas/atividades estão disponíveis para a comunidade acadêmica, 

de posse do(s) código(s) da(s) disciplina(s) nos endereços: https://sistemas.ufmg.br/consultaweb/

principal/do e http://www2.ufmg.br/prograd (na opção “links” do menu).

estágio curricular
Estágio é uma atividade acadêmica, obrigatória ou não, que visa complementar e aprimorar 

a formação acadêmica do aluno, propiciando-lhe a aprendizagem de aspectos essenciais, 

importantes ou que contribuam para sua formação profissional. Na UFMG, o estágio se caracteriza 

como:

• atividade curricular obrigatória;

• atividade curricular optativa;

• atividade de enriquecimento curricular.
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A Resolução CEPE nº 02/2009, de 10 de março de 2009, regulamenta o Estágio em cursos de Graduação 

da UFMG. O documento e outras informações se encontram disponíveis no site www.ufmg.br/prograd, 

telefones 3409 4438 ou 3409 4565 – Diretoria de Mobilidade, Estágio e Bolsas / Pró-Reitoria de 

Graduação – Anexo ao prédio da Reitoria – 2º andar – sala 02.

programa de mobilidade acadêmica nacional e internacional
O Programa de Mobilidade Acadêmica é a possibilidade de alunos de Instituições Federais de Ensino 

Brasileiras, através de intercâmbio nacional e/ou internacional, trocarem experiências acadêmicas visando 

o seu enriquecimento cultural e científico. A mobilidade poderá ocorrer sob a égide do Convênio/

ANDIFES – Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ou de outros 

convênios existentes ou que venham a ser firmados, possibilitando também o intercâmbio com outros 

países. A UFMG estimula a mobilidade acadêmica, contando com iniciativas da Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD), da Diretoria de Relações Internacionais (DRI) e da Fundação Universitária Mendes Pimentel 

(FUMP), que podem auxiliar financeiramente estudantes na participação em intercâmbios nacionais e 

internacionais, conforme a disponibilidade orçamentária da UFMG e o grau de carência do estudante, 

mediante avaliação da FUMP. 

A UFMG oferece diversas opções de intercâmbio. O Minas Mundi, que é um programa criado e 

implementado em sua totalidade pela UFMG, que promove o intercâmbio científico e cultural com as 

instituições estrangeiras parceiras. A UFMG também aderiu ao Programa Ciência Sem Fronteiras, do 

Governo Federal, que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e 

tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira. Já o Programa ESCALA Estudantil é promovido 

pela Associação de Universidades Grupo Montevidéu (AUGM) para receber e enviar alunos de alguns 

países latino-americanos. Outra opção é a Mobilidade Livre, na qual o próprio aluno entra em contato 

com a instituição conveniada da sua preferência, sem a mediação de um programa preestabelecido. há 

também outros programas como TOP (Santander Universidades), Erasmus Mundus, Bramex, Grenoble, 

além dos eventuais, oferecidos por agências de fomento ao intercâmbio. Informações completas sobre 

essas e outras oportunidades estão disponíveis no site www.ufmg.br/dri. O aluno também pode obter 

informações sobre mobilidade no site da Pró-Reitoria de Graduação (www.ufmg.br/prograd)
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representação estudantil.

 Os estudantes têm direito a representação em todos os Órgãos Colegiados em que se delibera 

sobre a vida acadêmica dos alunos da UFMG. O número de representantes discentes corresponde 

a 1/5 (um quinto) do número de docentes de cada Órgão.

saúde e lazer - centro esportivo universitário (ceu)
A UFMG conta com amplo parque esportivo, que ocupa uma área de 170 mil m2, equipado com 

pista de atletismo, piscinas, quadras de tênis, voleibol, handebol, peteca, basquetebol e futsal 

e, ainda, com campos de futebol. O espaço também dispõe de uma área de lazer para crianças, 

com piscina e playground.

Esse parque é disponibilizado para uso de estudantes da Universidade e de seus convidados, 

desde que observadas as normas de funcionamento e manutenção.

Para mais informações acesse o site www.ufmg.br/ceu/.
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Moradia Estudantil
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assistência estudantil na ufmg
fundação universitária mendes pimentel 
(fump)

A Fundação Universitária Mendes Pimentel é uma instituição sem fins lucrativos, controlada pela UFMG e tem 

como missão prestar assistência estudantil aos alunos de baixa condição socioeconômica.

A Fump desenvolve programas que visam facilitar o acesso à alimentação, saúde, moradia, transporte, aquisição 

de material escolar e outros projetos que auxiliam os estudantes a ter um bom desempenho acadêmico, 

reduzindo a evasão na Universidade.

acesso à assistência
Os benefícios oferecidos pela Fump são para os estudantes de cursos presenciais da UFMG, regularmente 

matriculados e frequentes que necessitam de algum apoio para sua permanência na Universidade.

Para participar dos programas de assistência, os alunos devem preencher um questionário socioeconômico no 

portal www.fump.ufmg.br protocolar os documentos indicados e, após avaliação socioeconômica, realizada por  

assistentes sociais, esses estudantes terão acesso aos programas de acordo com seu nível de classificação.

contribuição para a assistência estudantil
A assistência estudantil da UFMG é executada pela Fump e custeada com recursos do orçamento da Universidade 

e doações.

Para ampliar a oferta de programas aos estudantes e ajudar a custear as áreas da instituição que são 

indispensáveis para a execução da assistência estudantil, a Fump realiza semestralmente uma campanha de 

doação para a assistência estudantil. Visite o portal  www.fump.ufmg.br, conheça melhor a Fump, tire suas 

dúvidas e saiba como contribuir.
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programas de assistência estudantil

alimentação
São cinco restaurantes universitários (RUs) que oferecem refeições a todos os estudantes da UFMG (Setorial I, 

Setorial II, campus Saúde, Faculdade de Direito e ICA). Dependendo do nível de classificação, as refeições podem ser 

gratuitas ou parcialmente subsidiadas.

O café da manhã, exclusivo a assistidos níveis I, II e III é gratuito e servido no Setorial II, campus Saúde e ICA.

Para saber os horários de funcionamento dos RUs, cardápios e preços, visite o portal www.fump.ufmg.br

moradia universitária
habitação para estudantes que não residem em Belo horizonte e Montes Claros. Atualmente são 582 vagas em Belo 

horizonte e 108 em Montes Claros. Para os estudantes assistidos que estão aguardando o processo de seleção de vagas 

para as moradias, a Fump disponibiliza, conforme condicionalidades do Programa, a Bolsa Auxílio Moradia.

assistência à saúde
Atendimentos médico, odontológico e psicológico gratuito disponibilizados aos estudantes assistidos pela Fump.

bolsas
São programas de complementação financeira concedidos para o custeio de despesas básicas dos estudantes assistidos, 

para que eles tenham condições de permanecer na Universidade e se dedicar à vida acadêmica.

Exemplos: Auxílio Transporte, Auxílio à Educação Pré-escolar e Acesso a Material Acadêmico.

estágios
São desenvolvidos por meio de parcerias, sendo que alguns são estendidos a todos os estudantes da UFMG, mas sempre 

com prioridade aos assistidos.



52

Guia Acadêmico UFMG 2014

Restaurante Universitário no campus Pampulha
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telefones úteis
Campus Pampulha (geral)  ...................................................................... (31) 3409-5000

Campus Saúde (geral)  ............................................................................ (31) 3409-9300

Campus Regional de Montes Claros (geral) ............................................ (38) 2101-7730

Comissão Permanente de Vestibular (COPEVE)  ........................................... (31) 3409-4408

Coordenadoria de Assuntos Comunitários (CAC)  ......................................... (31) 3409-4587

Procuradoria Jurídica (PJ) .............................................................................. (31) 3409-4138

Banco do Brasil (Praça de Serviços)  ............................................................ (31) 3439-7997

Biblioteca Universitária  ................................................................................. (31) 3409-4611

Caixa de Assistência à Saúde da Universidade (CASU) ................................ (31) 3409-7200

Caixa Econômica Federal (Praça de Serviços)  .............................................. (31) 3490-1100

Creche Umei Alaíde Lisboa (Pampulha)  ........................................................ (31) 3409-4506

Centro Cultural .............................................................................................. (31) 3409-8290

Centro Esportivo Universitário (CEU)  ............................................................ (31) 3409-2375

Centro Pedagógico (Ensino Fundamental) (CP)  ........................................... (31) 3409-5182

Colégio Técnico (COLTEC)  ............................................................................. (31) 3409-4962

Conservatório  ............................................................................................... (31) 3409-8300

Cooperativa Editora de Cultura Médica (COOPMED) .................................... (31) 3491-8019

Drogaria Assufemg (Praça de Serviços) ........................................................ (31) 3443-3760

Editora UFMG/ Livraria  .................................................................................. (31) 3409-4642

Estação Ecológica  ......................................................................................... (31) 3409-2295

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP)  ............................... (31) 3409-4200

Fundação Universitária Mendes Pimentel (FUMP)  ........................................ (31) 3409-8400

hospital das Clínicas (hC)  ............................................................................ (31) 3409-9322

hospital Veterinário  ...................................................................................... (31) 3409-2000

Imprensa Universitária  .................................................................................. (31) 3409-5153

Museu de história Natural e Jardim Botânico  .............................................. (31) 3409-7600

Restaurante (Praça de Serviços)  .................................................................. (31) 3495-9660

Vigilância/Campus da Saúde ......................................................................... (31) 3409-9196

Vigilância/Campus da Pampulha  .................................................................. (31) 3409-4100
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