
Informativo sobre Matrícula para as atividades acadêmicas
curriculares de Formação Transversal para 2021/2, para os

estudantes da UFMG 

Ensino Remoto Emergencial

Estudantes de Graduação:

➢ A matrícula  nas  atividades  acadêmicas  curriculares  de  Formação  Transversal

(núcleo complementar) para estudantes de graduação da UFMG deverá ser solicitada

durante a 3ª fase da matrícula, nos dias 14 e 15 de outubro de 2021, quando também

ocorre a matrícula em atividades de Formação Livre, por meio do Sistema Integrado de

Gestão Acadêmica, SIGA.

O resultado da solicitação da matrícula (3ª Fase, núcleo geral)) será divulgado no

dia 18 de  outubro de 2021.

➢ 4ª  fase  da  matrícula  (núcleo  avançado).  O  Requerimento  de  matrícula  nas

atividades acadêmicas curriculares de Formação Transversal, que são originalmente de

pós-graduação,  deverá  ser  preenchido,  assinado  e  enviado  por  meio  do  e-mail

institucional  do  estudante  (@ufmg.br),  para  Secretaria  das  Formações  Transversais

(transversal@prograd.ufmg.br)  até o dia   19 de outubro de 2021.    O requerimento deve

estar assinado, também, pelo Coordenador do Curso de Graduação do estudante.

Clique aqui  ,     para acessar o Requerimento de Matrícula em atividade acadêmica

(Formação Livre).

O resultado da solicitação da matrícula será divulgado no dia  21    de outubro de  
2021, n  a página da   Prograd  .

https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Graduacao/Formularios/Presencial
https://www2.ufmg.br/prograd/prograd/Pro-Reitoria-de-Graduacao/Estudante/Formacao-Transversal/Matricula-nas-Atividades-Academicas-Curriculares-de-Formacao-Transversal
https://www2.ufmg.br/prograd/prograd/Pro-Reitoria-de-Graduacao/Estudante/Formacao-Transversal/Matricula-nas-Atividades-Academicas-Curriculares-de-Formacao-Transversal
https://www2.ufmg.br/prograd/prograd/Pro-Reitoria-de-Graduacao/Estudante/Formacao-Transversal/Matricula-nas-Atividades-Academicas-Curriculares-de-Formacao-Transversal
https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Graduacao/Formularios/Presencial


Estudantes de Pós-Graduação:

➢ O Requerimento de matrícula nas atividades acadêmicas curriculares de Formação

Transversal da Graduação, pelos estudantes de pós-graduação da UFMG deverá

ser preenchido, assinado e enviado por meio do e-mail institucional do estudante

(@ufmg.br),  para  Secretaria  das  Formações  Transversais

(transversal@prograd.ufmg.br) até o dia  19 de outubro de 2021. O requerimento

deve estar assinado, também, pelo orientador do estudante.

Clique aqui, para acessar o Requerimento de Matrícula em atividade acadêmica

eletiva – para alunos dos cursos de pós-graduação.

O resultado da solicitação da matrícula será divulgado no dia  21    de outubro de  
2021, n  a página da   Prograd  .

Disciplina Isolada (Público externo ): 

» Consulte na página da Prograd, o Informativo sobre Disciplina Isolada 2021/2.

Informações adicionais:

Encontra-se publicado na página da PROGRAD:

1) O Catálogo das Formações Transversais,  no qual  pode ser consultado a estrutura

curricular das Formações Transversais, as ementas e a forma de integralização para a

obtenção do Certificado para os estudantes de Graduação.

2) A relação das atividades acadêmicas curriculares que serão ofertadas remotamente,

em 2021/2.

O contato com a  Secretaria das Formações Transversais pode ser feito pelo telefone: 

3409 6590 ou por e-mail: transversal@prograd.ufmg.br.
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