
DATA ATIVIDADE PROCEDIMENTO

01/10/2020 a 
16/10/2020

Elaboração de propostas por alunos regulares dos Programas do Centro de Pós-Graduação da Faculdade de 
Medicina. Os demais alunos da UFMG devem solicitar matrícula em disciplinas eletivas também neste 

período, com o mesmo procedimento.

Acesso ao Portal 
minhaUFMG

19/10/2020 Data limite para avaliação da proposta do aluno pelo orientador
Acesso ao Portal 

minhaUFMG

21/10/2020 Data limite para reenvio da proposta pelo aluno (alunos que tiveram a proposta devolvida pelo orientador)
Acesso ao Portal 

minhaUFMG

23/10/2020 Data limite para reavaliação da proposta pelo orientador (orientadores que devolveram propostas para alunos)
Acesso ao Portal 

minhaUFMG

27 a 29/10/2020 Data limite para efetivação das propostas pela secretaria do CPG Procedimento interno

30/10/2020
A PARTIR DO DIA 30.10.2020, TODOS OS ALUNOS REGULARES DEVEM IMPRIMIR O SEU 

COMPROVANTE DE MATRÍCULA PELO PORTAL MinhaUFMG, PARA TER CONHECIMENTO DAS 
DISCIPLINAS NAS QUAIS CONSEGUIRAM MATRÍCULA.

Alunos acessam o Portal 
minhaUFMG e imprimem seu 

próprio comprovante

26 e 27/11/2020
Acerto de matrícula para alunos regulares da UFMG - disciplinas regulares e eletivas. Documentação exigida 
para alunos se matricularem em eletivas de forma online: anuência e/ou aprovação do Colegiado do Programa 

do aluno.

Enviar e-mail com a 
documentação para o 

Programa ofertante

07/12/2020
Requerimento de matrícula em disciplinas eletivas de pós-graduação pelos alunos de graduação. 

Documentação exigida: anuência e/ou aprovação do Colegiado do Programa do aluno.

Enviar e-mail com a 
documentação para o 

Programa ofertante

UFMG NÃO DIVULGOU INFORMAÇÕES SOBRE ISOLADAS

15/01/2021 Data limite para REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA parcial do 2º semestre de 2020.

Preencher o formulário para 
trancamento disponível no 

site e enviar para secretaria 
do seu curso de origem: 

https://site.medicina.ufmg.br
/cpg/formularios/

MATRÍCULAS - 2º SEMESTRE DE 2020
CENTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO - FACULDADE DE MEDICINA

Calendário Escolar da UFMG aprovado pelo CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Minas Gerais). 


