
 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. A 3ª ETAPA de inscrições periódicas, de acordo com a "RESOLUÇÃO Nº 08, de 12 de agosto de 2020" 

será realizada no período de 03/09/2020 e 10/09/2020.  

2. Devido a Resolução/CONEP nº 007, de 03/08/2020, que regulamenta o "ERE - ENSINO REMOTO 

EMERGENCIAL" para os cursos de graduação da UFSJ durante o período de pandemia da doença COVID-

19, as inscrições realizadas via e-mail (comec@ufsj.edu.br), respeitando a ordem de carga horária. A 

LISTA GERAL com a classificação dos alunos será fornecida pelo NTINF e divulgada no site da COMEC 

(https://ufsj.edu.br/comec/index.php).  

3. Ao solicitar inscrições por e-mail o aluno deverá colocar em "Assunto" => "Dia do mês que irá solicitar 

as inscrições - Nome completo - Matrícula" => Exemplo "03|09|2020 - Fulano de Tal - xxxxxxxx". 

4. Durante o ERE não haverá atendimento presencial e nem por chamada telefônica. Todo atendimento será 

REMOTO e através de e-mail da COMEC (comec@ufsj.edu.br).  

 

ORDEM DE INSCRIÇÕES PERIÓDICAS 

 

Quinta-feira - 03|09|2020 | Alunos com carga horária superior ou igual a 2.800 horas.  
 

1) Incluir 4 (quatro) disciplinas liberando pré-requisito desde que não tenha sido reprovado na disciplina (pré 

requisito) por frequência e tenha obtido uma nota igual ou superior à 4. 

2) Incluir outras disciplinas, sem liberar pré requisito, até a carga horária de 576 horas. 

 

Sexta-feira - 04|09|2020 | Alunos com carga horária de 2.000 horas até 2.799 horas.  
 

1) Incluir 2 (duas) disciplinas liberando pré-requisito desde que não tenha sido reprovado na disciplina (pré requisito) 

por frequência e tenha obtido uma nota igual ou superior à 4. 

2) Incluir outras disciplinas, sem liberar pré requisito, até a carga horária de 512 horas. 

 

Terça-feira - 08|09|2020 | Alunos com carga horária de 1.200 horas até 1.999 horas.  
 

1) Incluir 1 (uma) disciplina liberando pré-requisito desde que não tenha sido reprovado na disciplina (pré requisito) 

por frequência e tenha obtido uma nota igual ou superior à 4. 

2) Incluir outras disciplinas, sem liberar pré requisito, até a carga horária de 512 horas. 

 

Quarta-feira - 09|09|2020 | Alunos com carga horária inferior a 1.199 horas.  
 

1) Incluir 1 (uma) disciplina liberando pré-requisito desde que não tenha sido reprovado na disciplina (pré requisito) 

por frequência e tenha obtido uma nota igual ou superior à 4. 

2) Incluir outras disciplinas, sem liberar pré requisito, até a carga horária de 512 horas. 

 

Quinta -feira - 10|09|2020 | Alunos de outros cursos da UFSJ. 

Incluir até 2 (duas) disciplinas desde que autorizadas pelo coordenador do curso de Origem. 

 

Calouros do curso de Engenharia Mecânica que tenham ingressado como portadores de diploma 

 ou que tenham realizado Aproveitamento de Estudos / Equivalência Externa no curso de 

 Engenharia Mecânica. => Poderão incluir disciplinas até 512 sem liberar pré-requisito. 

 

A T E N Ç Ã O! O aluno só poderá liberar pré-requisitos caso não tenha sido reprovado na  

Disciplina (pré-requisito) por frequência e tenha obtido uma nota igual ou superior à 4. 
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