
ENGENHARIA DE TRANSPORTES 

ESCLARECIMENTOS AOS ALUNOS SOBRE AS PRINCIPAIS DÚVIDAS RELATIVAS AO PROCESSO DE 
MATRÍCULA 

1. Qual é o primeiro item que o aluno deve saber sobre a matricula?  

Todo o processo de matrícula em disciplinas, tanto via web quanto por requerimento, possui 
suas etapas e período próprio para sua realização definidos no Calendário Acadêmico do 
semestre, divulgado pela DIRGRAD. Estas etapas e suas datas serão rigorosamente obedecidas 
pela Coordenação do curso. É obrigação do aluno conhecer e seguir as informações contidas 
no Calendário Acadêmico.  

2. O que são disciplinas equalizadas e disciplinas equivalentes?  

Disciplina equalizada: qualquer disciplina oferecida por outros cursos de graduação do 
CEFETMG, com mesmo nome, carga horária, ementa da disciplina oferecida pelo curso do 
aluno. Ex. Cálculo I, Cálculo II, Física I, Física II oferecidas por outros cursos de graduação do 
CEFET-MG. As disciplinas equalizadas são registradas como tal no Sistema Acadêmico do 
CEFET-MG, não sendo necessário, nem permitido, registrar pedido de dispensa de disciplina. 
As disciplinas equalizadas aparecem automaticamente no processo de matrícula on-line do 
aluno, a partir da 1ª Solicitação.  

Disciplina equivalente: disciplina oferecida por cursos de graduação do CEFET-MG, com carga 
horária e ementas com similaridade suficiente (80% ou mais) para que sejam consideradas 
equivalentes. As disciplinas equivalentes são registradas como tal no Sistema Acadêmico do 
CEFET-MG, não sendo necessário, nem permitido, registrar pedido de dispensa de disciplina. 
As disciplinas equivalentes aparecem automaticamente no processo de matrícula on-line do 
aluno, após a 1ª solicitação.  

3. O que são disciplinas eletivas e disciplinas isoladas? 

Disciplina eletiva: qualquer disciplina de outros cursos de graduação do CEFET-MG que não 
esteja incluída no currículo pleno do curso do aluno e cujo conteúdo não seja previsto, mesmo 
que parcialmente, no curso do aluno (ver Art. 45º e 46º das Normas Acadêmicas). Pela própria 
definição, disciplinas eletivas não dão direito à dispensa de disciplina (conteúdo não previsto, 
mesmo que parcialmente no curso do aluno).  

Disciplina isolada: qualquer disciplina dos cursos de graduação do CEFET-MG que será cursada 
por qualquer pessoa não pertencente ao corpo discente do CEFET-MG (ver Art. 55º a 58º das 
Normas Acadêmicas). Pela própria definição, disciplinas oferecidas por cursos do CEFET-MG 
não são consideradas isoladas para alunos do CEFET-MG.  

4. Porque uma disciplina não aparece para mim no processo de matrícula on-line?  

Quando uma disciplina não aparece para o aluno no processo de matrícula on-line é porque 
existe alguma restrição no sistema acadêmico que a impede a matrícula deste aluno na 
disciplina. Várias situações podem gerar esta ocorrência:  

- Disciplinas equalizadas somente aparecem após a 1ª solicitação;  

- Disciplinas equivalentes somente aparecem após a 1ª solicitação;  

- Algum dos pré-requisitos ou co-requisitos da disciplina não foram cumpridos pelo aluno;  



- Artigo 44º (o aluno somente pode cursar disciplinas de três períodos consecutivos);  

- Disciplina não pertencente ao curso do aluno (nem registrada como equalizada ou 
equivalente).  

5. Qual é a prioridade no processo de matrícula on-line?  

A matricula on-line é priorizada pelo coeficiente de rendimento do aluno. Em cada solicitação 
de matrícula (rodada on-line), após o encerramento das solicitações, o sistema acadêmico 
classifica os alunos que solicitaram matrícula em uma determinada disciplina e distribui as 
vagas de acordo com seu coeficiente de rendimento. 

6. Quando posso solicitar matrícula por requerimento?  

O aluno deve encaminhar pedido de matricula via requerimento apenas nas seguintes 
situações:  

(i) necessidade de quebra de pré-requisitos da disciplina desejada; e 
(ii) matricula em disciplina eletiva.  

7. Em que situações o aluno pode solicitar a quebra de pré-requisitos para a matrícula em 
uma determinada disciplina?  

A quebra de pré-requisitos para a matricula em uma determinada disciplina é aceita nas 
seguintes situações:  

- Aluno provável formando (o aluno é considerado provável formando quando irá concluir seu 
curso no semestre para o qual solicita a matrícula);  

- Artigo 45º das Normas Acadêmicas (“Para o aluno que requerer matrícula nas disciplinas 
necessárias à integralização do respectivo curso, obedecido o estabelecido por esta resolução, 
uma disciplina classificada como pré-requisito poderá ser autorizada, pelo Coordenador do 
curso, a ser cursada como co-requisito, se o aluno tiver sido reprovado na mesma com nota 
maior ou igual a 40 e frequência mínima de 75%”).  

8. Como são processados os requerimentos de matricula recebidos pela Coordenação do 
curso de Engenharia de Transportes?  

Todas as datas para as etapas de matrícula são divulgadas no Calendário Acadêmico 
(DIRGRAD) e serão rigorosamente obedecidas. O Calendário Acadêmico fixa, normalmente, um 
período de dois a três dias úteis para o recebimento dos pedidos de quebra de pré-requisitos 
(alunos prováveis formandos). Finalizado este período, os requerimentos são classificados pelo 
coeficiente de rendimento e processados nesta ordem, após o período de matrícula on-line 
(via web ). As solicitações de matrícula com quebra de pré-requisitos (artigo 45º) são recebidas 
no mesmo período e processadas da mesma forma (após o período de matrícula on-line). Não 
serão aceitos requerimentos de matrícula fora do período estabelecido pelo Calendário 
Acadêmico. 


