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Caros (as) calouros (as),
Chegou o momento tão esperado por muitos (as) estudantes, todo 
o esforço e dedicação não foram em vão. A força de vontade e o 
desejo de estudar o trouxeram até aqui.
Em caráter excepcional as atividades presenciais serão 
postergadas. A pandemia do novo Corona vírus trouxe grandes 
desa�os para a sociedade, incluindo à recomendação de 
isolamento social. Nesse contexto, a Universidade Federal de São 
João del-Rei admite o Ensino Remoto Emergencial que visa 
atender as demandas de formação acadêmica do momento. 
Para tornar mais acessíveis as principais informações para vocês 
calouros (as) e buscando auxiliá-los neste período de Ensino 
Remoto, a UFSJ elaborou este guia informativo. A Universidade se 
pronti�ca acompanha-los durante toda sua jornada acadêmica. 
Sejam bem-vindos (as)!



SOBRE A INSTITUIÇÃO
A Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) foi instalada em 
21 de abril de 1987 como Fundação de Ensino Superior de São 
João del-Rei  (FUNREI). No ano de 2002 foi transformada em 

Universidade.
Hoje a UFSJ está presente em 4 municípios. Seus cursos estão 

distribuídos em 6 unidades educacionais .



LOREM IPSUM

cco

Campus dona lindu
localizado em divinópolis

cap

Campus Alto Paraopeba  
localizado na divisa dos municípios de Ouro 
Branco e Congonhas

CSA

Campus Santo Antonio  
localizado em São João del-Rei 

OS CAMPi



CTAn

Campus Tancredo Neves    
localizado em São João del-Rei

CDB

Campus Dom Bosco 
localizado em São João del-Rei

CSL

Campus Sete Lagoas
localizado em Sete Lagoas

OS CAMPi



A REITORIA 
Órgão de administração geral que coordena, executa e 
supervisiona todas as atividades da Universidade, cumprindo e 
fazendo cumprir as leis e as deliberações dos Conselhos 
Superiores. Na gestão atual encontram-se o Prof. Marcelo Pereira 
de Andrade como Reitor e a Profª Rosy Iara Maciel de Azmbuja 
Ribeiro.

AS PRÓ-REITORIAS 
Órgãos de administração superior da Reitoria, subdivididas entre 

pró-reitoras Acadêmicas e Pró-Reitorias Administrativas.

Compõem as Pró-Reitorias Acadêmicas:

PROEN
Responsáveis por assuntos de ensino de graduação. Formula, 
implementa e coordena as políticas para o ensino de graduação na 
UFSJ; 

PROEX
Órgão encarregado pela gestão das atividades de extensão 
universitária da UFSJ e sua relação com a comunidade. Coordena 
as ações artísticas e culturais da UFSJ, que atingem tanto o público 

interno quanto o externo; 

   



PROAE
É o órgão da responsável pela gestão de programas e projetos que 
visam propor políticas de assistência e ações a�rmativas, de 
permanência, de saúde e atividades esportivas, culturais e sociais 
dirigidas aos discentes da UFSJ; 

PROAD
Um dos órgãos auxiliares da Reitoria para o desempenho de 
    tarefas administrativas, tais como a gestão dos bens materiais e         
-  patrimoniais, a gestão do espaço físico, das obras e das
   edi�cações, a execução orçamentária e �nanceira,
         responsável também do registro contábil, bem como o
       controle, a distribuição e o arquivo de documentos; 

    PROGP 

Compõem as Pró-Reitorias Administrativas

PROPE 
Órgão responsável pela gestão institucional da pesquisa e da 
pós-graduação. São da sua competência, o cadastramento do líder 
e a certi�cação dos grupos de pesquisa, o acompanhamento da 
iniciação cientí�ca. Institucional e a relação com as agências de 
fomento, programas de  quali�cação e programas de pós- 
graduação da UFSJ, editoração eletrônica, propriedade intelectual 

e inovação tecnológica;

Promove a gestão de servidores, pensionistas e 
colaboradores da UFSJ;  



PPLAN
Órgão da Reitoria responsável pela elaboração do planejamento 
institucional, da proposta orçamentária anual, acompanhamento 
de sua aplicação e prestação de contas; pelo suporte a todos os 
órgãos da UFSJ, no que diz respeito à análise funcional de suas 
atividades, obtenção de informações, ao apoio na elaboração de 
planos, projetos, propostas de convênio, bem como pelas 
iniciativas de modernização administrativa.

Por meio do link abaixo você pode conhecer mais sobre as 
Pró-Reitorias e seus serviços, bem como os auxílios universitários 
oferecidos pela instituição, os programas de pesquisa e extensão, 
as bolsas de estudos e monitoria.

Acesse: https://ufsj.edu.br/reitoria/pro-reito-

rias.php



DICON 
A Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON) é o 
órgão da UFSJ que tem o papel de organizar, supervisionar e 
executar os processos de admissão, registro e controle acadêmico. 
A DICON acompanha a vida escolar dos discentes, desde seu 
ingresso na UFSJ, registrando dados e fornecendo documentos e 
serviços solicitados por discentes, ex-discentes, docentes, 
coordenadores de curso e comunidade externa, dentro dos limites 
de sua atuação.

COORDENADORIAS
As Coordenadorias são órgãos executivos das deliberações 
referentes à organização e funcionamento dos cursos de 
Graduação. São responsáveis por informações sobre as disciplinas 
ofertadas, carga-horária, dentre outros serviços. Para saber mais a 

respeito de cada Coordenadoria de curso acesse o link:
https://ufsj.edu.br/dicon/coordenadorias_de_c

urso.php   

   



PROAE 
Auxílio Permanência (alimentação, moradia, transporte) Tem como 
objetivo facilitar as condições de permanência de estudantes de 
Graduação, regularmente matriculados e com limitações 
econômicas, para arcar com os custos adicionais de sua estada na 

UFSJ. 
https://ufsj.edu.br/proae/programas_de_assis-

tencia_estudantil.php 

• Bolsa permanência - Link
•  Auxílio para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos - Link
• Assistência Psicossocial / Atendimento à Saúde Mental- Link
• Moradia Estudantil  - Link
• Auxílios emergenciais- Link
Observação: A Proae está com edital contínuo aberto para seleção 
de estudantes regularmente matriculados nos cursos de 
graduação presencial para preenchimento de vagas abertas na 
Moradia Estudantil do campus Tancredo de Almeida Neves, em 
São João Del-Rei.
Atenção: Todo estudante pode requerer algum desses auxílios. No 
entanto, a aprovação depende de uma análise socioeconômica de 
cada caso, realizada pela equipe de assistentes sociais da 
universidade.

BOLSAS E ASSISTÊNCIA 
ESTUDANTIL



PROEN
• Bolsa PET (Programa de Educação Tutorial) - Link
• Bolsa de Monitoria - Link
• Bolsa de iniciação à docência/Residência Pedagógica- Link

PROEX
• Bolsa de extensão- Link 

PROPE
• Bolsa de Iniciação Cientí�ca - Link



OPORTUNIDADE DE 
ESTÁGIO NA UFSJ (PROGP)

A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Progp) é 
a responsável pela seleção de bolsistas para estágio obrigatório ou 
remunerado nas unidades da área administrativa e laboratórios 

acadêmicos da UFSJ
https://www.ufsj.edu.br/secop/processo_seleti

vo_para_estagio.php

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
(PROEX)
• Centro Cultural UFSJ - Link
• Inverno Cultural UFSJ - Link
• Projeto Rondon - Link



O que preciso saber como 
calouro?

DIRETRIZES PARA ENSINO 
REMOTO EMERGENCIAL

Quanto às normas que embasaram a volta das atividades, são 
discutidas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Conep), 
que avança no debate das diretrizes para a regulamentação do 
ensino remoto emergencial. As diretrizes trazem um conjunto de 
regramentos acadêmicos, em caráter emergencial, para o atual 

momento sanitário.

Selecionamos dentre as dúvidas frequentes de calouros (as), as 
mais relevantes, e que podem auxiliá-los nesse período remoto.



DÚVIDAS     
        FREQUENTES
Onde posso encontrar informações sobre 
departamentos acadêmicos da UFSJ?
Saiba mais sobre as unidades acadêmicas da UFSJ por meio do 
link:
 https://www.ufsj.edu.br/proen/unidades_aca-

demicas.php

Até quando vai durar a suspensão das aulas presenciais 
no campus?

A suspensão das aulas presenciais de Graduação e Pós-Graduação 
foi a partir do 18 de março de 2020, por tempo indeterminado, 
conforme recomendação do Fórum das Instituições Públicas de 
Ensino Superior do Estado de Minas Gerais (Foripes). A medida é 

adotada em razão da pandemia de Covid-19. 
Informações sobre o funcionamento das atividades 
administrativas da UFSJ serão publicadas em breve nos meios de 
comunicação o�ciais da instituição, considerando que as 
atividades essenciais serão mantidas. Demais reuniões e eventos 

que gerem aglomeração de pessoas devem ser evitados. 
 



Existe trote na UFSJ? 
A Universidade Federal de São João del Rei informa a alunos, 
professores e familiares que tanto a IFES quanto a Prefeitura 
Municipal de São João del-Rei, através da Resolução nº009/CONEP 
de 18/03/2009 e Lei Municipal nº 4.779 de 03/05/2012, 
respectivamente, proíbem toda e qualquer forma de trote, seja nos 

Campi ou arredores.

Sou obrigado a fazer as atividades durante o Período 
Remoto Emergencial? 
Não, a inscrição pelos discentes e o oferecimento pelos docentes 
de UCs não são obrigatórios durante o Período Remoto 
Emergencial. 

As atividades das disciplinas ofertadas serão (síncrona/ 
assíncrona)? 

Ainformação de como será a disciplina está no plano de ensino 
elaborado pelo professor responsável e disponibilizado aos 
discentes.



Quais unidades curriculares serão ofertadas?
Cabe ao colegiado de cada curso a de�nição das disciplinas a 
serem ofertadas. 

Como serão computadas as faltas em regime de aulas 
remotas?

A frequência será registrada por meio do cumprimento das 
atividades sugeridas, e não pela presença durante as aulas 
síncronas, destacada a condição de reprovação por infrequência, 

caso o discente não cumpra 75% das tarefas letivas. 

Onde posso encontrar o calendário acadêmico da UFSJ?
Em virtude da pandemia o calendário acadêmico foi suspenso e 
entregou em vigor o Calendário para o Período Remoto Emergen-
cial dos Cursos da Graduação da Universidade Federal de São João 
del-Rei (UFSJ) disponível em Minha UFSJ. Por meio do link 
http://ensinoremoto.ufsj.edu.br/guia-do-estu-

dante/ você tem acesso ao  Calendário do período remoto 
Emergencial. 



Atencao
Datas mais relevantes a você calouro (a):

• Início das aulas 25 de janeiro de 2021.
• Término do período 17 de abril de 2021.

• Primeira etapa para inscrição Periódica Entre os dias 
06/01. a 11/01 de 2021. 

A INSCRIÇÃO PERIÓDICA deve ser feita por todos os alunos 
de graduação, por meio desta você pode incluir ou excluir 

disciplinas na sua grade horária. 

A Minha UFSJ permite a você acessar importantes 
documentos e funções, tais como: 
• Horário de aulas.
• Diário eletrônico com Total de Faltas.
• Quadro de Notas.
• Acesso a documentos como: Atestado de Matrícula, 
Histórico e extrato escolar. 
• Requerimentos como Equivalência de unidades; Atestado 
de frequência; dispensa de unidades Curriculares, 
equivalência de unidade curricular; mobilidade estudantil e 
trancamento de matrícula. 



Há um link com mais informações referentes ao período 
de ensino emergencial?
A UFSJ disponibilizou mais informações no link: 
http://ensinoremoto.ufsj.edu.br/wp-content/u

ploads/2020/08/Perguntas-e-Respostas-CONEP-1.

pdf 

Haverá monitoria semelhante a atuação do tutor na EAD?
Serão disponibilizadas bolsas de monitoria dentro dos limites 
orçamentários que atuarão de forma remota, mas com funções 
que não devem se confundir com o trabalho dos tutores em EAD.

Como faço para ter acesso ao Restaurante Universitário 
RU?
Propósito: oferecer uma alimentação equilibrada, segura sob o 
aspecto higiênico-sanitário e acessível à Comunidade 
Universitária.
Os RU’s oferecem refeições de qualidade e nutricionalmente 
equilibradas com cardápio variado e opção vegetariana, visando 
garantir a segurança alimentar e nutricional do cardápio. 



Regras de Utilização:
1) A UFSJ subsidia duas refeições diárias para os alunos de 
graduação regularmente matriculados, compreendendo almoço e 

jantar.
2) O subsídio está vinculado à apresentação da carteira estudantil 
ou comprovante de matrícula acompanhado de documento com 
foto. Caso o discente não apresente os documentos exigidos, ele 
poderá usar os serviços do RU pagando o valor integral de cada 

refeição.
Para obter a carteirinha de acesso ao RU, acesse o link: 

http://www.dibib.ufsj.edu.br/wordpress/index.

php/2020/01/28/nova-carteirinha-estudant



Sou aluno ingressante, porém tenho outro curso de 
graduação, posso aproveitar os créditos das disciplinas 
que cursei?

Sim, o discente pode ser dispensado de cursar unidades curricu-
lares (UC) obrigatórias por meio da realização de exame de 
su�ciência ou da apresentação de certi�cado de pro�ciência ou de 
aproveitamento. A solicitação e a sua avaliação ocorrem no início 
de cada semestre letivo, conforme previsto no Calendário 
Acadêmico. A Resolução UFSJ/CONEP 013/2018, regulamenta a 
dispensa de unidades curriculares nos cursos de graduação da 
UFSJ e dá outras providências.

O que é equivalência de disciplina?

A Equivalência consiste na validação de estudos realizados com 
aprovação na UFSJ (Equivalência Interna) ou em cursos de outras 
instituições de ensino superior (Equivalência Externa) como 
unidades curriculares obrigatórias constantes na matriz curricular 
do PPC. A solicitação é feita por requerimento eletrônico, em até 6 

meses após o ingresso na UFSJ ou a aprovação.
Resolução UFSJ/CONEP 013/2015, que regulamenta a equivalência 
entre unidades curriculares e o aproveitamento de estudos nos 
cursos de graduação da UFSJ, modi�cada pela Resolução 

UFSJ/CONEP 021/2018.



O que é o Cancelamento de Matrícula?

É o ato que cessa o vínculo do aluno com a universidade. O aluno 
pode, a qualquer momento do curso, requerer o cancelamento de 
sua matrícula. Para requerer o cancelamento de matrícula acesse 
“Minha UFSJ” ao sistema Contac (Sistema de Controle Acadêmico).

 Atenção ao 1º acesso, o login e senha serão o CPF do aluno);
Consultas acadêmicas;

Documentos – para atestado de matrícula, extrato de histórico 
escolar e histórico escolar;

Saiba mais sobre o cancelamento da matrícula por meio do link:
http://grad.nead.ufsj.edu.br/mat/site/atendi-

mentoaoaluno/cancelamentomatricula

O que é o Trancamento de Matrícula?

É o expediente de que o discente inscrito pode se valer para 
interromper seus estudos sem perder o vínculo com a UFSJ. O 
discente com matrícula trancada é discente regular na instituição 
e o tempo em que permanece nessa situação não é computado 
para �ns de integralização do curso.
Em seu art. 92, o Regimento Geral da UFSJ 
diz que o trancamento de matrícula é 
vedado ao discente:
• em seu 1º período letivo na UFSJ;
• em prorrogação do prazo de integralização;
• com vínculo para cursar nova modalidade.



O trancamento será solicitado semestre a semestre, ou seja, valerá 
para um semestre. Se desejar renová-lo, o discente deverá solicitar 
novamente, observando o número de semestres possível, que 
corresponde a 50% do tempo mínimo de curso. Lembramos que 
cada curso tem um tempo mínimo, um tempo-padrão e um tempo 
máximo em que pode ser concluído (integralizado).
Durante o período de inscrição periódica, estabelecido no 
Calendário Acadêmico da UFSJ, pode ser solicitado o trancamento 
de matrícula. A renovação será requerida no período da inscrição 
periódica seguinte.
Quando, no período previsto para a inscrição periódica, o discente 
não solicitar trancamento de matrícula, nem �zer a inscrição 
periódica em unidades curriculares, será considerado NÃO INSCRI-
TO e, consequentemente, será desvinculado da Instituição, 
perdendo o direito à vaga.

Qual o horário de funcionamento da Biblioteca 
Universitária? Como faço o cadastro da Biblioteca?

Durante o período emergencial, as bibliotecas da UFSJ perman-
ecerão fechadas. A alternativa, aprovada pelo Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (Conep), com base em análise da Divisão de 
Biblioteca (Dibib), será a oferta de acesso virtual ao catálogo da 
Minha Biblioteca, que tem mais de 12 mil títulos em seu acervo, 

divididos nas áreas de 



Exatas, Jurídica, Letras e Artes, Medicina, Educação, Saúde e Sociais 
Aplicadas.

A plataforma tem como recurso: acesso simultâneo entre os 
usuários cadastrados, 24 horas por dia, sete dias por semana; 
textos integrais disponíveis a alunos e professores; compatibili-
dade com dispositivos móveis; busca dinâmica (ISBN, título ou 
autor); leitura em voz alta; realces e anotações que podem ser 

compartilhados; e marcadores de páginas.
Concluído o processo de compra da licença, a Dibib divulgará o 

procedimento para cadastro dos novos usuários da UFSJ.

As comunicações via e-mail e facebook, durante o ensino 
emergencial, podem ser consideradas como meios 
o�ciais de divulgação de informações acadêmicas na 
UFSJ?

As comunicações o�ciais devem se dar pelo Ambiente Virtual de 
Ensino e Aprendizagem e demais Tecnologias Digitais de 
Comunicação e Informação descritas no plano de ensino a ser 
submetido e aprovado pelo colegiado.



Como consigo o Auxílio Inclusão Digital?

O Auxílio Inclusão Digital tem por �nalidade proporcionar aos(às) 
estudantes de graduação da UFSJ, dos cursos presenciais, regular-
mente matriculados(as) e frequentes, condições para manutenção 
do vínculo acadêmico, possibilitando o acesso ao Ensino Remoto 
Emergencial, durante o período da pandemia de Covid-19.
Saiba mais pelo link: https://ufsj.edu.br/proae/auxilio_inclu-
sao_digital.php 

O que é o Diretório Acadêmico (DA)?

O Diretório Acadêmico, comumente chamado de DA, é um órgão 
formado por alunos que, escolhidos nos termos de seus 
respectivos estatutos, passam a representar o corpo discente do 
campus. A chapa atual, Gestão Integrar, foi eleita por meio de 
votação entre os alunos e, no período do ano de 2019, é 
responsável por ouvir os alunos e trazer à tona os acontecimentos, 
problemas e necessidades, para que possam ser resolvidas de 
acordo com os interesses dos representados. Cabe ao DA também 
levar as demandas para a instância maior de representação dos 
estudantes da UFSJ, que é o Diretório Central dos Estudantes 
(DCE).



Qual é a diferença entre o Diretório Acadêmico (DA) e os 
Centros Acadêmicos (CA)?

Tanto o DA quanto os CAs são órgãos de representação estudantil. 
A diferença básica entre eles é que o DA reúne a demanda de 
todos os cursos do campus, enquanto os CAs processam solici-
tações mais especí�cas de cada curso. No entanto, os CAs e o DA 
estão sempre trabalhando em conjunto.

bem-vindos!!


