
 

 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

Cronograma de matrículas 2021/1 - Graduação 
 
 

ATIVIDADES COM DATAS ESPECIAIS Data / Período 
Término do semestre letivo remoto (2020/2) 20/04/2021 
Data limite para consolidação de diários  24/04/2021 
Período de solicitação de matrícula 26/04 a 14/05/2021 
Início do semestre letivo 2021/1 18/05/2021 

 
 
 

Cronograma de Matrícula WEB 2021/1 

Etapa Período Resultado Descrição 

1ª Fase 29/04 a 02/05/2021  05/05/2021 

1) Solicitação de matrícula nas turmas com reserva de vagas para o curso.  
2) Solicitação de matrícula em turmas sem reserva de vagas - Turmas Extras de disciplinas 
equalizadas ou não.  
3) Ingressantes nas modalidades de vagas remanescentes (reingresso e reopção) 

2ª Fase 06 a 09/05/2021 12/05/2021 

1) Solicitação de matrícula nas turmas com reserva de vagas para o curso. 
2) Solicitação de matrícula em turmas sem reserva de vagas ± Turmas Extras de disciplinas 
equalizadas ou não. 
3) Solicitação de matrícula em turmas de outros cursos (disciplinas eletivas). 

Solicitação de Ajuste 
de Matrícula na 

Coordenação via e-mail  
13/05/2021 a 17/05/2021 - 

1) Ajuste de matrícula para casos especiais:  
a) prováveis formandos com quebra de correquisito e pré-requisito; 
b) ingressantes nas modalidades de vagas remanescentes (transferência e obtenção de novo 
título);  
c) alunos com Planos de Estudo aprovados.  

Matrícula 
Extraordinária 

26/05 e 27/05/2021 
- 
 

1) Matrícula via WEB em turmas com vagas ociosas; inclui disciplinas eletivas. 
2) A exclusão de turmas para posterior inclusão de outras turmas, é de inteira responsabilidade 
do aluno. 
3) Ocupação da vaga na turma por ordem de solicitação ± não há processamento. 

Aumento de vagas 
para ajuste 

13/05/2021 a 25/05/2021 - 
A Coordenação de Curso deverá enviar à Coordenação de Registro Acadêmico da Unidade a 
solicitação de aumento do número de vagas nas turmas para realização dos ajustes de 
matrícula. A medida que as CRAs forem recebendo as solicitações efetuam as alterações. 

Acesso aos 
Coordenadores para 

ajustes 

13 a 25/05/2021 
28/05/2021 a 16/06/2021 

- O aluno deverá acompanhar via boletim o resultado de sua solicitação.  

Data limite - Matrícula 
em equalizadas de 

outros campi 

15/06/2021 (um dia antes 
de 25%) 

- 
As Coordenações deverão encaminhar às CRA's de sua unidade as solicitações de matrícula em 
disciplinas equalizadas de outros campi, para efetivação no SIGAA (as matrículas já deverão ter 
sido acordadas entre a coordenação solicitante e a de destino).  


