
 

 

 

 

Colegiado de Coordenação Didática do Curso de Graduação 

em Medicina Veterinária 

 

Informativo sobre matrícula 

 

Semestre Acadêmico 2022/2 

 

 

Caros alunos, 

 

Estamos nos preparando para o próximo semestre acadêmico, 2022/2, e aqui estão algumas 

informações sobre a matrícula e andamento do semestre. 

 

Segundo o calendário acadêmico aprovado pelo CEPE (https://ufmg.br/a-

universidade/calendario-academico), as datas da matrícula para o semestre acadêmico 2022/2 são 

as seguintes: 

 

1ª fase: 01 a 04 de agosto - OBRIGATÓRIA 

 Envio do requerimento de matrícula online (núcleo específico) 

2ª fase: 19 a 22 de agosto 

 Envio do requerimento de inclusão de novas atividades (núcleo específico) em 

turmas com vagas 

3ª fase: 29 e 30 de agosto 

 Solicitação de matrícula em Formação Livre (núcleo geral) e nas Formações 

Complementar Aberta e Transversal (núcleo complementar) 

4ª fase: 02 de setembro 

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

pelos alunos de graduação nos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação. 

 

 

 

https://ufmg.br/a-universidade/calendario-academico
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Na 1ª fase de matrícula, vocês devem se matricular em todas as atividades acadêmicas necessárias 

ao período, OBRIGATÓRIAS E OPTATIVAS, salvo as atividades acadêmicas VET036 - 

AULAS PRÁTICAS INTEGRADAS DE CAMPO I, VET037 - AULAS PRÁTICAS 

INTEGRADAS DE CAMPO II e VET040 - AULAS PRÁTICAS INTEGRADAS DE CAMPO 

III, que terão procedimento diferente. 

 

Os parâmetros aprovados para o processamento de matrícula pelo Colegiado e implantados 

automaticamente pelo SiGA são, por ordem de prioridade: 

 

1 ) Curso 

2 ) Média de NSG 

3 ) Maior CH integralizada 

4 ) Menor número de reprovações 

5 ) Último NSG 

6 ) Previsão em plano de estudos 

7 ) Menor CH integralizada 

8 ) Maior número de reprovações 

9 ) Obrigatoriedade no percurso 

 

Em função do que é definido pelas Normas Gerais de Graduação da UFMG (Resolução 

Complementar CEPE 01/2018), o aluno no curso de Medicina Veterinária deverá se 

matricular em atividades acadêmicas que totalizem, no semestre, o mínimo de 270h e o 

máximo de 480h. 

 

Além disto, reiteramos que na versão do curso de Medicina Veterinária, os alunos têm que 

integralizar 270 h em atividades acadêmicas optativas e 45h em atividades acadêmicas de 

formação livre. 

 

A matrícula na disciplina VET034 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO só pode ocorrer após a 

integralização de todas as outras disciplinas do curso. 

 

  



 

 

 

 

Lembramos que a 1ª fase de matrícula é mera proposta, não garantindo vagas nas atividades 

acadêmicas e turmas solicitadas. Assim, façam solicitação de matrícula indicando TODAS as 

turmas possíveis, em ordem de prioridade, para se evitar a não efetivação da matrícula por 

ausência de vaga na turma solicitada. O processamento de matrícula é automático pelo SiGA, sem 

interferência do Colegiado. 

 

Acompanhe a efetivação de sua matrícula até o final do processo no SiGA, para que tenha 

certeza de que sua matrícula foi efetivada. Lembramos que a matrícula em atividades 

acadêmicas curriculares é de inteira responsabilidade do estudante (Resolução 

Complementar CEPE 01/2018, artigo 92; Resolução CEPE 01/2018, artigo 2). 

 

A atividades acadêmicas VET036 - AULAS PRÁTICAS INTEGRADAS DE CAMPO I, 

VET037 - AULAS PRÁTICAS INTEGRADAS DE CAMPO II e VET040 - AULAS PRÁTICAS 

INTEGRADAS DE CAMPO II acontecerão nas seguintes datas e locais: 

 

Data Período Localidade 

20 a 26 de novembro  VET036 / 7° Igarapé (Animais de 

companhia) 

11 a 17 de setembro  VET037 / 8° São Gonçalo do Rio Abaixo 

(Animais de Produção) 

06 a 12 de novembro  
VET040 / 9° 

Entre Rios de Minas (Animais 

de Produção) 

 

A matrícula nas atividades acadêmicas VET036 - AULAS PRÁTICAS INTEGRADAS DE 

CAMPO I, VET037 - AULAS PRÁTICAS INTEGRADAS DE CAMPO II e VET040 - AULAS 

PRÁTICAS INTEGRADAS DE CAMPO III serão realizadas diretamente pelo Colegiado após 

a seleção dos alunos. Para a seleção, os alunos devem OBRIGATORIAMENTE preencher, no 

período de 01 a 15 de agosto de 2022, o formulário (https://forms.office.com/r/CtPyjKAyFw) 

indicando quais destas atividades acadêmicas pretende se matricular. Os critérios para a seleção 

serão: 

  

https://forms.office.com/r/CtPyjKAyFw


 

 

 

 

 

VET036 - AULAS PRÁTICAS INTEGRADAS DE CAMPO I 

1 ) Estar matriculado ou já ter cursado as disciplinas do 7º período do curso de 

graduação em Medicina Veterinária; 

2 ) Maior CH integralizada 

3 ) Média de NSG 

4 ) Menor número de reprovações 

5 ) Último NSG 

6 ) Previsão em plano de estudos 

7 ) Menor CH integralizada 

8 ) Maior número de reprovações 

 

VET037 - AULAS PRÁTICAS INTEGRADAS DE CAMPO II 

1 ) Já ter cursado as disciplinas do 7º período do curso de graduação em Medicina 

Veterinária; 

2 ) Maior CH integralizada 

3 ) Média de NSG 

4 ) Menor número de reprovações 

5 ) Último NSG 

6 ) Previsão em plano de estudos 

7 ) Menor CH integralizada 

8 ) Maior número de reprovações 

 

VET040 - AULAS PRÁTICAS INTEGRADAS DE CAMPO III 

1 ) Já ter cursado as disciplinas do 8º período do curso de graduação em Medicina 

Veterinária; 

2 ) Maior CH integralizada 

3 ) Média de NSG 

4 ) Menor número de reprovações 

5 ) Último NSG 

6 ) Previsão em plano de estudos 

7 ) Menor CH integralizada 

8 ) Maior número de reprovações 

 

A solicitação de acerto de matrícula para todas as disciplinas deve ser realizada pelo formulário 

específico (https://forms.office.com/r/tYPEQy5gdb) no período de 29 de agosto a 02 de 

setembro de 2022. 

 

O manual de matrícula do estudante, com informações detalhadas sobe a matrícula, pode ser 

encontrado em 

https://www2.ufmg.br/drca/content/download/28481/190325/file/Manual%20do%20estudante%

20-%20Matr%C3%ADcula.pdf . 

 

https://forms.office.com/r/tYPEQy5gdb
https://www2.ufmg.br/drca/content/download/28481/190325/file/Manual%20do%20estudante%20-%20Matr%C3%ADcula.pdf
https://www2.ufmg.br/drca/content/download/28481/190325/file/Manual%20do%20estudante%20-%20Matr%C3%ADcula.pdf


 

 

 

A Comissão de Enfrentamento à COVID-19 da Escola de Veterinária da UFMG reforça as 

seguintes orientações do Plano para Retorno Presencial da UFMG 

(https://ufmg.br/storage/5/3/2/f/532f779c88defe77af3a564934c48473_1654287526592_803312

938.pdf): 

 

1. Pessoas com o protocolo de vacinação incompleto, devem procurar um posto de 

vacinação. No campus Pampulha, foi criado um posto drive-thru, no qual as pessoas são 

vacinadas dentro dos carros, segundo o cronograma estabelecido pela Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte. A estrutura está na Unidade Administrativa II, com entrada 

pela Avenida Abrahão Caram, 763. 

 

2. Não comparecer à Escola de Veterinária se estiver apresentando quaisquer 

SINTOMAS GRIPAIS. Caso apresente sintamos gripais, acessar o MONITORA 

COVID UFMG (https://monitoracovid.ufmg.br) e comunicar ao orientador/professor e 

à chefia imediata. Reforçamos que, através do monitoraCovidUFMG, a comunidade da 

UFMG tem acesso ao teste de RT-PCR para COVID-19 gratuito. 

 

3. TODOS deverão estar utilizando MÁSCARAS nas dependências da UFMG, 

preferencialmente, máscara N95, ou o uso de 2 máscaras sobrepostas, cobrindo 

totalmente o nariz, a boca e o queixo. Reiteramos que a UFMG disponibilizará máscaras 

N95, que podem ser retiradas na Secretaria do Colegiado de Coordenação Didática do 

Curso de Graduação em Medicina Veterinária. 

 

Colocamo-nos à disposição de todos para quaisquer informações complementares necessárias. Os 

contatos do Colegiado são: 

Telefone: (31) 3409-2054 

Correio eletrônico: grad@vet.ufmg.br 

col.grad.vet.ufmg@gmail.com 

Sala H264 

 

Tenham um ótimo semestre acadêmico! 

 

Prof. Andrey Pereira Lage – Coordenador 

Profa. Júlia Angélica Gonçalves da Silveira – Subcoordenadora 

Juliana Oliveira Santos – Secretária 
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