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Previsão da oferta (Ofertantes)

Reformulação dos Planos de Estudos, com inclusão de Formação Complementar Aberta, 

pelos(as) estudantes de graduação
07 a 09

Aprovação dos Planos de Estudos, com a inclusão de Formação Complementar Aberta 07 a 11

Solicitação de oferta de atividades acadêmicas curriculares (AACs), aos Departamentos 

Acadêmicos ou estruturas equivalentes, via SiGA (Demandantes)

Aprovação da oferta de atividades acadêmicas curriculares (AACs), via SiGA (Ofertantes) 

Alocação de encargos didáticos (Ofertantes) 

Abertura do Moodle para 2023/1 16

Matrícula antecipada em AACs ofertadas entre os períodos letivos*

ENCERRAMENTO DO 2º PERÍODO LETIVO DE 2022 23

Fechamento do Diário Eletrônico de Classe, pelos docentes, dos resultados finais de 2022/2 03

Fechamento do Diário Eletrônico de Classe, pelos docentes, dos resultados de exames especiais 

de 2022/2
05

Reabertura do mapa de oferta para ajustes e novas solicitações de turma para as AACs 16 a 27

1ª Fase - Envio do requerimento de matrícula on-line (núcleo específico), para 2023/1

Análise dos requerimentos de matrículas, pelos colegiados dos cursos de graduação

Solicitação e aprovação de adequação de vagas, antes do processamento da matrícula 
(Demandantes e Ofertantes)

06 e 07

Processamento e efetivação automática de matrícula 08 e 09

Resultado da matrícula para os(as) estudantes 10

Abertura do Diário Eletrônico de Classe para 2023/1 10

Solicitação e aprovação de adequação de vagas para a 2ª fase da matrícula (Demandantes e 

Ofertantes)
14

Reabertura do mapa de oferta para ajustes em turmas sem matrícula e novas solicitações de 

turma para as atividades acadêmicas curriculares (AACs)
14

2ª Fase - Envio do requerimento de inclusão de novas atividades (núcleo específico) em 

turmas com vagas
15 e 16

Análise dos requerimentos da 2ª fase da matrícula, pelos colegiados dos cursos de graduação 23 e 24

Adequação de vagas para atividades de Formação Livre (Demandantes e Ofertantes) 27

3ª Fase - Solicitação de matrícula em Formação Livre (núcleo geral) e nas Formações 

Complementar Aberta e Transversal (núcleo complementar)

Resultado da matrícula para Formação Livre (núcleo geral) e nas Formações Complementar 

Aberta e Transversal (núcleo complementar)
06

Matrícula de estudantes em Continuidade de Estudos, Transferência e Obtenção de Novo Título 06

4ª Fase - Requerimento de matrícula  em disciplinas de pós-graduação (núcleo avançado) 

pelos(as) estudantes de graduação nos colegiados de cursos de pós-graduação.
06

Requerimento de matrícula isolada em atividades acadêmicas curriculares (AACs) 06

INÍCIO DO 1º PERÍODO LETIVO DE 2023 06

Matrícula em disciplinas de pós-graduação (núcleo avançado) pelos(as) estudantes de graduação 

nos colegiados de cursos de pós-graduação.
08

Data-limite para divulgação do resultado dos requerimentos de matrícula isolada em AACs 10

Matrícula isolada em atividades acadêmicas curriculares (AACs) 10 a 14 

Data-limite para matrícula de Intercambista 15

* Contempla matrícula antecipada em turmas de estágio ou similares

** Matrícula apenas através do aplicativo SiGA UFMG

Informações adicionais:

Nova reabertura do mapa de oferta para ajustes: 06 a 17 de março.

Alteração em matrícula de calouros: 06 de março a 05 de abril.

Acerto manual em matrícula de veteranos: 06 de março a 05 de abril.

19/12 a 09/01

30/01** a 02/02

30/01 a 03/02

28/02 a 01/03

CRONOGRAMA DE OFERTA E MATRÍCULA DA GRADUAÇÃO PARA 2023/1

ETAPAS
2022 2023

31/10 a 04/11

16/11 a 07/12

16/11 a 16/12

16/11 a 26/05


