
ATENÇÃO!! 

INFORMAÇÕES MUITO IMPORTANTES!!! 

PRÉ-MATRÍCULA – 11 a 13 de Setembro (3ª a 5ª feira) 

Prezados alunos algumas informações muito importantes para a realização da pré-matrícula que acontece a partir de 

11/09 (3ª feira) e termina 13/09 (5ª feira). 

 

1 – PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO – EDF 065 (3º PERÍODO) 

Os alunos que irão cursar esta disciplina neste período, deverão realizar a pré-matrícula na disciplina equivalente 

ASPECTOS PSICOSSOCIAIS DOS PROCESSOS EDUCATIVOS – EDF 109 Turma “BI”.   

Após a pré-matrícula o sistema SIGA registrará esta disciplina como OPTATIVA FORA DA GRADE porém, não haverá 

problemas. Isto se deve ao fato de, no momento, a mesma encontrar-se em fase de regularização da equivalência 

junto a PROGRAD.  Assim que o processo for concluído, o sistema SIGA automaticamente fará a adequação da mesma 

como disciplina obrigatória.  

 

2 – ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO – BIO 022 (4º PERÍODO)  

Os alunos que irão cursar esta disciplina neste período, deverão realizar a pré-matrícula na disciplina equivalente 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS – BIO 011.   

Após a pré-matrícula o sistema SIGA registrará esta disciplina como OPTATIVA FORA DA GRADE porém, não haverá 

problemas. Isto se deve ao fato de, no momento, a mesma encontrar-se em fase de regularização da equivalência 

junto a PROGRAD.  Assim que o processo for concluído, o sistema SIGA automaticamente fará a adequação da mesma 

como disciplina obrigatória.  

 

3 – EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA – EDF 068 (5º período) 

Os alunos que estão regulares no 5º período (matrícula em 2016/2), que devem cursar esta disciplina este semestre 

(2018/2), também deverão realizar a pré-matrícula na disciplina do 6º período, ESPORTES DE RAQUETE - EDF 069. 

Tal procedimento faz-se necessário devido a possibilidade da não oferta desta disciplina neste semestre (2018/2), 

em consequência da iminente saída do docente responsável por esta disciplina, e a impossibilidade de realização de 

concursos e contratações de novos professores neste período eleitoral.  

Assim, caso não consigamos ofertar a disciplina de Educação Física Adaptada neste semestre (2018/2), deverão cursar 

antecipadamente a disciplina do 6º período, Esportes de Raquete. 

No próximo semestre (2019/1) deverão cursar normalmente a disciplina Educação Física Adaptada, que será inserida 

no mesmo dia e horário da disciplina de Esportes de Raquete.  

Desta forma, fica garantido o andamento acadêmico normal do aluno, de modo que não tenham nenhum problema 

de conflitos de horários posteriormente, que venham atrasar a conclusão do curso.   

Àqueles que desejarem, é possível antecipar a disciplina de LIBRAS – EDF 045 que também consta inserida no horário 

da quinta-feira, caso mantenha-se a situação de não oferta da disciplina de Educação Física Adaptada.  

 

 

 



4 – BIOQUÍMICA – DCB 003 (3º período)  

Os alunos que devem cursar esta disciplina neste semestre (2018/2), regulares do 3º período (matrícula em 2017/2), 

que não conseguirem realizar a pré-matrícula neste período de 11 a 13/09, deverão entrar em contato imediato com 

esta coordenação para que a situação seja resolvida.  

O mesmo também procede aos alunos com matrícula em 2017/1, que não conseguiram vagas no semestre anterior. 

 

5 – ANATOMIA – DCB 001 

Os alunos que estão com pendência nesta disciplina, devem realizar o quanto antes a pré-matrícula na mesma, 

aumentando as chances de conseguirem as vagas.  

Lembrando que de acordo com o Regulamento de Cursos de Graduação da UFVJM, os critérios de prioridade da 

matrícula em disciplinas, procedem da seguinte maneira: 

Art. 52. As matrículas em disciplinas obrigatórias, eletivas e optativas serão processadas, observando o limite de vagas 

por turma, definido pelo departamento ou órgão equivalente 

Art. 53. A prioridade de matrícula nas disciplinas será realizada, por curso, obedecendo aos seguintes critérios: 

Pelo Índice de Prioridade (Ip) do discente, obtido pela seguinte fórmula: 

Ip = PD – PC 

Em que: 

Ip = Índice de Prioridade 

PC = Período cronológico do discente no curso 

PD = Período de oferta da disciplina na estrutura curricular do curso. 

§ 1º  - Ordem de prioridade: 

1 – Ip igual a zero; 

2 – Ip negativo com valores em ordem crescente; 

3 – Ip positivo com valores em ordem crescente. 

4 – Discente de outro curso, pela ordem decrescente do Coeficiente de Rendimento Acadêmico – CRA acumulado. 

§ 2º - Em caso de Ip de mesmo valor, a classificação será por ordem decrescente do CRA acumulado, conforme o Art. 

78 deste Regulamento. 

Caso não consigam efetivação da vaga neste primeiro momento da pré-matrícula, novas tentativas podem ser 

realizadas no período de ajuste de matrículas na semana seguinte (17 a 21/09) mediante solicitação as coordenações.  

Existe ainda a possibilidade de realizarem esta disciplina juntamente com outros cursos no período diurno. Porém, se 

for o caso, devem consultar as coordenações para maiores orientações sobre esta possibilidade antes de efetivar a 

tentativa.  

Os cursos que ofertam esta disciplina são Nutrição (DCB 001 TURMA “N”), Fisioterapia (DCB 098 TURMA “I”), Farmácia 

(DCB 037 TURMA “R”), e Odontologia (DCB 001 TURMA “O”).  

 

5 – DISCIPLINAS ELETIVAS  

As disciplinas eletivas estão prevista na grade curricular do curso de Licenciatura no 5º, 6º e 8º períodos, e no curso 

de Bacharelado no 3º, 4º e 5º períodos. 



Para este semestre 2018/2, seguem no quadro abaixo as disciplinas eletivas ofertadas.  

DISCIPLINAS ELETIVAS CURSO DIA HORÁRIO 

NUTRIÇÃO APLICADA ED. FÍSICA 
EDF 030 

LIC. E BACH.  Terça-feira 21:00 às 23:00 hrs 

GINÁSTICA LABORAL E ERGONOMIA 
EDF 100 

LIC. E BACH. Sexta-feira 18:00 às 21:00 hrs 

EDUCAÇÃO E RELAÇÕES ETNICO RACIAIS 
EDF 110 (Turma “B”)  

LICENCIATURA Terça-feira 21:00 às 23:00 hrs 

ATIVIDADES AQUÁTICAS 
EDF 090 

LICENCIATURA Quinta-feira 19:00 às 21:00 hrs 

SEMINÁRIOS EM FISOLOGIA DO EXERCÍCIO 
EDF 102 

BACHARELADO Segunda-feira 15:00 às 17:00 hrs 

LIBRAS - EDF 045 BACHARELADO Quinta-feira 18:00 às 21:00 hrs 

 

6 – ALUNOS DO CURRÍCULO DE 2007  

6.1 - Os alunos pertencentes ao currículo de 2007, que ainda não cursaram a disciplina NUTRIÇÃO APLICADA 

A EDUCAÇÃO FÍSICA – EDF 030 a qual faz parte da matriz curricular obrigatória destes, DEVERÃO 

OBRIGATORIAMENTE MATRICULAR-SE nesta, pois, este será o ÚLTIMO SEMESTRE DE OFERTA da referida.  

A partir do próximo semestre 2019/1, esta disciplina não fará mais parte do plano de ofertas. 

Lembrando, que neste semestre (2018/2), a mesma também está sendo ofertada como disciplina eletiva para os 

alunos do currículo de 2014.  

6.2 – Os alunos pertencentes ao currículo de 2007, que estão com previsão de conclusão do curso neste 

semestre (2018/02) deverão matricular-se no componente curricular PRÁTICA DE ENSINO – EDF 047. 

  

PERÍODO DE REAJUSTE DE MATRÍCULAS 

Após a análise das pré-matrículas realizadas, prevista no calendário acadêmico para o dia 14/09, àqueles que 

necessitarem de ajustes nas respectivas matrículas, deverão solicitá-las no período de 17 a 21/09, prioritariamente 

via e-mail às coordenação: efcoordenacao@ufvjm.edu.br / bach.edf@ufvjm.edu.br  

Para tanto, devem enviar seu nome completo, número de matrícula e a solicitação que desejarem. Este procedimento 

refere-se aos ajustes simples como trocas, inserções, ou exclusão de disciplinas.  

Para ajustes mais complexos e/ou para orientações mais específicas, devem agendar um horário para atendimento 

com o mesmo procedimento citado acima.  

 

Qualquer dúvida ou dificuldade entrem em contato no endereço eletrônico das coordenações para que possamos 

auxiliá-los nos procedimentos da pré-matrícula e no período de ajustes de matrícula, se necessário.  

 

Atenciosamente, 

 

               Prof. Geraldo de Jesus Gomes                                                                       Prof. Gilbert de Oliveira Santos 

Coord. do Curso de Licenciatura em Ed. Física                                            Coord. do Curso de Bacharelado em Ed. Física 

             efcoordenacao@ufvjm.edu.br                                                                               bach.edf@ufvjm.edu.br 
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