ORIENTACOES:

periodo
emergencial
guia informativo

EXCLUSÃO DE
UNIDADES CURRICULARES
Conforme a Resolução CONEP024/2014.
O Regimento Geral da UFSJ permite a exclusão de unidade curricular (UC), em relação à Inscrição feita periodicamente, respeitando-se a
carga horária mínima prevista para os cursos, conforme legislação. A
exclusão não está prevista para os seguintes casos:
a)
monografias, estágios e unidades curriculares oferecidas em caráter especial (extemporâneo);
b) alunos em seu 1º período letivo na UFSJ, admitidos por Processo
Seletivo;
c) alunos em prorrogação de prazo de integralização.
O artigo 7º da Resolução CONEP Nº 024/2014 diz que Observado o disposto no Regimento Geral da UFSJ, após o término da Terceira Etapa
de Inscrição Periódica e antes da realização de 15% da carga horária
da UC (Unidade Curricular), o número máximo de UCs que o discente
pode excluir durante o curso é igual ao número de semestres letivos
necessário para integralização no prazo padrão.

E AINDA:
O prazo máximo de exclusão de disciplinas é definido no Calendário
Acadêmico para UCs normais ou pela Coordenação de Curso, no caso
de UCs concentradas. (Parágrafo Único do Art. 7º da (Resolução CONEP
024/2014).

Conforme as diretrizes para Ensino Remoto:
Art. 9º 1º Será assegurada ao discente, de todos os períodos, a exclusão
de UC, sem prejuízo ao histórico curricular e com extensão do prazo
para integralização do curso, desde que respeitadas a legislação e a
normatização vigentes.
§ 2º Autorizar o trancamento de matrícula a qualquer momento do
período remoto emergencial, o qual, também, não será acrescido ao
tempo de integralização de curso, desde que respeitada a legislação e
a normatização vigentes.
§ 4º A reprovação em UCs por infrequência no período remoto
emergencial não será contabilizada para a desvinculação do discente.
Art. 11. O registro da frequência do discente se dará por meio do
cumprimento das atividades propostas, e não pela presença durante
as atividades síncronas, sendo que o discente que não concluir 75%
das atividades propostas será reprovado por infrequência.
Procedimento para exclusão de Unidades Curriculares:
Os pedidos de exclusão de Unidade Curriculares podem ser realizados
por meio do site da UFSJ, na opção de acesso rápido Minha UFSJ, onde
todos os alunos já matriculados são
ATENÇÃO!
cadastrados automaticamente. A senha de
acesso padrão, cadastrada inicialmente, é
o número de CPF de cada respectivo aluno
(devendo ser alterada por ele, por questão de
segurança).

TUTORIAL: PASSO A
PASSO PARA EXCLUSÃO DE
UNIDADE CURRICULARES
1 – Acesse site da UFSJ: www.ufsj.edu.br;
2 – No acesso rápido, clique em Minha UFSJ

3 – Acesse com login e senha o sistema CONTAC:

4– Clique em Inscrição Periódica e em seguida em Exclusão de Unidades Curriculares:

5– Leia com atenção as instruções e selecione as Unidades Curriculares
desejadas

Equivalência de
disciplinas: Como
solicitar
Conforme a Resolução CONEP013/2015
A Equivalência Interna (EI) consiste na validação de estudos realizados
com aprovação na própria UFSJ como unidades curriculares (UC)
obrigatórias constantes na matriz curricular do Projeto Pedagógico do
Curso (PPC).

É de responsabilidade da Coordenação do Curso 			
enviar à Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico
(DICON) as equivalências em relação a currículos anteriores do curso
e em relação a outros cursos, para unidades curriculares obrigatórias
e optativas, no prazo máximo de 7 (sete) dias após a aprovação, e o
cadastro no sistema é feito no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
a) A Equivalência Externa (EE) consiste na validação de estudos
realizados com aprovação em cursos autorizados ou reconhecidos
pelo Sistema de Regulação do MEC em outras instituições de ensino
superior como unidades curriculares obrigatórias constantes na matriz
curricular do PPC.
b) O Aproveitamento de Estudos (AE) consiste na validação, como
unidades curriculares optativas, eletivas ou em bloco, de estudos
realizados com aprovação na UFSJ ou em cursos autorizados ou
reconhecidos pelo Sistema de Regulação do MEC em outras instituições
de ensino superior.
Art. 4o A Equivalência Interna, a Equivalência Externa e/ou o
Aproveitamento de Estudos são solicitados pelo discente uma única
vez, para cada unidade curricular cursada, por meio de requerimento
eletrônico, no prazo máximo de 6 (seis) meses após a aprovação, ou 6
(seis) meses após o ingresso na UFSJ, ou 6 (seis) meses após o retorno
à UFSJ, no caso de intercâmbio ou mobilidade acadêmica.

TUTORIAL PASSO A
PASSO PARA SOLICITAR
EQUIVALÊNCA
1 - Acesse o sistema “Minha UFSJ” através do menu “Acesso Rápido” no
site da Universidade: www.ufsj.edu.br/

2 -Acesse o sistema inserindo login e senha:

3 - Clique na opção “Contac – Sistema de Controle Acadêmico de
Graduação”. Em sequência, na aba “Consultas Acadêmicas”, clique na
opção “Requerimentos Eletrônicos”.

4 - Em sequência, na aba consultas acadêmicas, clique na opção
indicada na página para cadastrar um novo requerimento (terceiro
tópico das instruções disponíveis na página) e então marque a opção
“Equivalência de Unidade(s) Curricular(es) / Aproveitamento de
Estudo(s)” e preencha todos os dados do formulário obrigatório ao
lado, ou atualize os dados ali presentes, caso necessário. Clique no
botão “Continuar” no fim da página.

Quanto ao preenchimento do formulário final:
• No campo “Origem da disciplina”, deve-se especificar o curso e a
instituição em que a disciplina foi cursada.
• No campo “Curso atual (UFSJ)”,deve-se especificar o curso no qual
o aluno agora está matriculado.
• Nos campos abaixo, deve-se explicitar o nome da(s) Unidade(s)
Curricular(es) já cursada(s) e o nome daquelas que podem ser
equivalentes.

OBS.: Caso o seu requerimento possua mais de 			
5 disciplinas, NÃO É NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO DE OUTRO
REQUERIMENTO: As disciplinas que não couberem nos espaços
destinados do formulário devem ser acrescentadas, seguindo o mesmo
formato que as anteriores, no campo “Observações”.
Após o preenchimento das informações, clique em “Cadastrar
Requerimento” para finalizar o pedido. Para o processamento da
solicitação, a coordenação do curso necessita de alguns documentos
para analisar e deferir ou não a equivalência entre as disciplinas.
Envio dos documentos para análise pela coordenação:
Em seguida é necessário enviar um e-mail para a coordenação do curso
constando no ASSUNTO: “Documentos para análise de Requerimento
de Equivalência – (colocar o nome completo do aluno)” e anexar, em
pdf, os seguintes documentos:
- O Requerimento que o aluno registrou no sistema “Minha UFSJ”;
- O Histórico escolar da instituição em que o aluno cursou as disciplinas a serem aproveitadas;
- Os Planos de ensino / ementas das disciplinas a serem aproveitadas
(as que o aluno cursou).

OBS: Caso os documentos mencionados não estejam autenticados
(carimbo e assinatura da Instituição de Origem) e o aluno tenha
baixado os arquivos do site, deverá ser informado também o(s) link(s)
onde os documentos estão disponíveis.
No corpo do e-mail o aluno deve informar o número de matrícula e o
telefone de contato (com DDD), para esclarecimento de alguma 		
dúvida, caso necessário.

COORDENADORIAS DE
CURSO E CONTATOS
Para facilitar o acesso a comunicação entre discentes e coordenadores
de seus cursos, disponibilizamos abaixo o contato de todas as
Coordenadorias. Lembrando que durante o período de ensino remoto
o contato será somente por e-mail.

CURSO

CONTATO

Campus Dom Bosco (CDB)

Química (Bacharelado)

coqui@ufsj.edu.br

Coordenadora: Patrícia Benedini Martelli

(32) 3379-5124

Vice-Coordenador: Wallace Alves Cabral

Química (Licenciatura)

coqui@ufsj.edu.br

Coordenadora: Patrícia Benedini Martelli

(32) 3379-5124

Vice-Coordenador: Wallace Alves Cabral
Campus Santo Ântonio (CSA)

Engenharia de Produção

coenp@ufsj.edu.br

Coordenador: Robson Bruno Dutra Pereira

(32)3379-5911

Vice- Coordenador: Guilherme Germano Braga

Engenharia Elétrica

coele@ufsj.edu.br

Coordenador: Silvan Antônio Flávio

(32)3379-5913

Vice-Coodenador: Warlley de Sousa Sales

Engenharia Mecânica

comec@ufsj.edu.br

Coordenador: Jorge Nei Brito

(32)3379-5915

Vice-Coordenador: Artur Henrique de Freitas Avelar

Matemática (Bacharelado)

comat@ufsj.edu.br

Coordenadora: Romélia Mara Alves Souto

(32)3379-5917

Vice-Coordenadora: Flávia Cristina Figueiredo Coura

Matemática (Licenciatura)

comat@ufsj.edu.br

Coordenadora: Romélia Mara Alves Souto

(32)3379-5917

Vice-Coordenadora: Flávia Cristina Figueiredo Coura
Campus Tancredo Neves (CTAN)

Administração

coadm@ufsj.edu.br

Coordenador: Paulo Henrique de Lima Siqueira

(32)3379-4926

Vice-Coordenador: Paulo Henrique de Lima Siqueira

CURSO

CONTATO

Campus Tancredo Neves (CTAN)

Arquitetura e Urbanismo

coarq@ufsj.edu.br

Coordenadora: Ana Cristina Reis Faria

(32)3379-4972

Vice-Coordenadora: Liziane Peres Mangili

Artes Aplicadas

coaap@ufsj.edu.br

Coordenador: Alexandre Henrique Delforge

(32)3379-4974

Vice-coordenadora: Luciana Beatriz Chagas

Ciência da Computação

ccomp@ufsj.edu.br

Coordenador: Daniel Luiz Alves Madeira

(32) 3379-4937

Vice-coordenadora: Michelli Marlane Silva Loureiro

Ciências Contábeis

cocic@ufsj.edu.br

Coordenador: Mário Sérgio de Almeida

(32) 3379-4911

Vice-Coordenador: Pablo Luiz Martins

Ciências Econômicas

coeco@ufsj.edu.br

Coordenador: Aline Cristina da Cruz

(32) 3379-4924

Vice-Coordenador: Thiago Periard do Amaral

Comunicação Social – Jornalismo

ccoms@ufsj.edu.br

Coordenadora pro tempore: Filomena Maria Avelina
Bomfim

(32) 3379-4258

Educação Física (Bacharelado)

coefi@ufsj.edu.br

Coordenadora: Marise Botti

(32) 3373-5203

Vice-Coordenadora: Ricardo Ducatti Colpas

Educação Física (Licenciatura)

coefi@ufsj.edu.br

Coordenadora: Marise Botti

(32) 3373-5203

Vice-Coordenadora: Ricardo Ducatti Colpas

Geografia (Bacharelado)

cogeo@ufsj.edu.br

Coordenador: Renan Amabile Boscarial

(32) 3379-4930

Vice-Coordenador: Ivan Ignácio Pimentel

CURSO

CONTATO

Campus Alto Paraopeba (CAP)

Engenharia Química

coenqui@ufsj.edu.br

Coordenador: Juan Canellas Bosh Neto

(31) 3749-7313

Vice-Coordenadora: Dalila Moreira da Silveira
Campus Centro Oeste – Nova Lindu (CCO)

Bioquímica
Coordenadora: Telma Porcina Vilas Boas Dias

coordenacaobioquimica@uf
sj.edu.br

Vice-Coordenadora: Vanessa Jaqueline da Silva Vieira
(37)3690-4499
dos Santos

Enfermagem
Coodernador: Humberto Ferreira de Oliveira Quites

coordenacaoenfermagem@
ufsj.edu.br

Vice-Coordenador: Vânia Aparecida da Costa Oliveira

(37)3690-4496

Farmácia
Coordenador: Mariana Linhares pereira

coordenacaofarmacia@ufsj
.edu.br

Vice-coordenador: Prof.Renê Oliveira do Couto

(37)3690-4497

Medicina
Coordenador: Gustavo Machado Rocha

coordenacaomedicina@ufsj
.edu.br

Vice-Coordenador: Hygor Kleber Cabral Silva

(37)3690-4498

Campus Sete Lagoas (CSL)

Engenharia Agronômica

ceagr@ufsj.edu.br

Coordenador: Cláudio Manoel Teixeira Vitor

(31) 3775-5513

Vice-Coordenador: Amilton Ferreira da Silva

Engenharia de Alimentos

ceali@ufsj.edu.br

Coordenação: Rui Carlos Castro Domingues

(31) 3775-5514

Vice-Coordenação: Aline Cristina Arruda Gonçalves

CURSO

CONTATO

Campus Sete Lagoas (CSL)

Engenharia Florestal

ceflo@ufsj.edu.br

Coordenadora: Mayra Luiza Marques da Silva

(31) 3775-5523

Vice-Coordenadora: Glauciana da Mata Ataíde

Interdisciplinar em Biossistemas

cobib@ufsj.edu.br

Coordenadora: Ana Paula Coelho Madeira Silva

(31) 3775-5513

Vice-Coordenador: Amauri Geraldo de Souza
Cursos a Distância

Administração Pública

admpublica@nead.ufsj.edu.
br

Coordenador: Pablo Luiz Martins

(32) 3379-5831

Filosofia (Licenciatura)

filosofia@nead.ufsj.edu.br

Coordenador: Paulo Roberto Andrade de Almeida

(32) 3379-5831

Vice-Coordenadora: Maria José Netto Andrade

Matemática (Licenciatura)
Coordenador: Carlos Alberto Raposo da Cunha

matematica@nead.ufsj.edu.
br

Vice-Coordenadora: Andréa Cristiane dos Santos
Delfino

(32) 3379-5831

Pedagogia

pedagogia@nead.ufsj.edu.br

Coordenadora: Maria Emanuela Esteves dos Santos
Vice-Coordenador: Paulo Roberto Furtado de Azevedo
Varejão

(32) 3379-5831

