
DISCIPLINAS ISOLADAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO CEFET-MG 

PROCESSO SELETIVO – 2020.1 

1. DAS SOLICITAÇÕES  
 

EXIGÊNCIAS: 

 Não ser aluno de cursos de Graduação ou de Pós-graduação do CEFET-MG; 

 Preencher o formulário disponível no endereço 

https://questionarios.cefetmg.br/index.php/471382/lang-pt-BR entre os dias 03 a 

11/02/2020, anexando a seguinte documentação: Histórico escolar de curso de 

graduação, ou documento equivalente, digitalizado. 

 
IMPORTANTE: 

 Cada candidato poderá solicitar matrícula em, no máximo, 02 (duas) disciplinas para 

o 1º semestre letivo de 2020; 

 Serão indeferidas solicitações que tenham como intenção a matrícula em disciplinas 

dos quatro primeiros períodos dos cursos de Graduação do CEFET- MG; 

 Serão indeferidas solicitações de vagas nas disciplinas de Trabalho de Conclusão 

de Curso; 

 Não há garantia de vagas para as disciplinas isoladas, pois elas serão apuradas 

pelas coordenações de curso após encerrado o processo de matrícula de discentes 

regulares; 

 Informações sobre pré-requisitos de disciplinas deverão ser verificadas diretamente 

na coordenação do curso ofertante. 

Endereço, horário de atendimento e contatos das Coordenações 
 

Coordenação 
do Curso 

Local 
Horário de 

atendimento 
Contatos 

Engenharia 
Ambiental e 
Sanitária 

Campus I - BH 
Av. Amazonas 5.253 – Nova 
Suíça, Belo Horizonte/MG - 
CEP:30421-169 

Segunda à sexta, de 
11 às 17h20 (DCTA, 
Sala 201). 

(31) 3319-7120 
coordengamb@des.cefetmg.br 
brianezi@cefetmg.br 
http://www.eng-ambiental.bh.cefetmg.br/ 

 

Engenharia de 
Materiais 

Campus I - BH 
Av. Amazonas 5.253 – Nova 
Suíça, Belo Horizonte/MG - 
CEP:30421-169 

Segunda  à  sexta, de 
10 às 11h30 e de 
12h30 às 18h 

(CoordMat, Sala 
120-G) 

(31) 3319-7152; (31) 3319-7153 
demat@des.cefetmg.br 
ernane@cefetmg.br 

http://www.eng-materiais.bh.cefetmg.br/ 

 
Engenharia de 
Transportes 

Campus I - BH 
Av. Amazonas 5.253 – Nova 
Suíça, Belo Horizonte/MG - 
CEP:30421-169 

Segunda à sexta, de 
18 às 20h30 (DET, 
Sala 101). 

(31) 3319-7107 
guilherme.leiva@cefetmg.br 
http://www.det.cefetmg.br/ 

 

 
Letras 

Campus I - BH 
Av. Amazonas 5.253 – Nova 
Suíça, Belo Horizonte/MG - 
CEP:30421-169 

Segunda  à  sexta, de 
11 às 20h, 
(Coordenação do 
curso    superior   de 
Letras, sala 336). 

(31) 3319-7140 
coordletras@adm.cefetmg.br 
luizoliveira@cefetmg.br 
http://www.letras.cefetmg.br/ 

 
Química 
Tecnológica 

Campus I - BH 
Av. Amazonas 5.253 – Nova 
Suíça, Belo Horizonte/MG - 
CEP:30421-169. 

Segunda à sexta, de 
07 às 22h 
(Departamento de 
Química, sala 401). 

(31) 3319-7151 ou (31) 3319-7141 
quimica@des.cefetmg.br 
marciobasilio@cefetmg.br 
http://www.quimica.cefetmg.br 

 
 

Administração 

Campus II – BH – Av. 
Amazonas 7.675 - Sala 204 - 
Prédio Principal - Nova 
Gameleira       - Belo 
Horizonte/MG CEP: 30510- 
000 

Segunda à sexta, de 
15 às 21h (Prédio 
Principal, sala 204, 2° 
andar) 

 
(31) 3319-6756 
adm@dcsa.cefetmg.br 
vera.martins@cefetmg.br 
http://www.administracao.bh.cefetmg.br/ 
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Coordenação 
do Curso 

Local 
Horário de 

atendimento 
Contatos 

 

Engenharia de 
Computação 

Campus II – BH – Av. 
Amazonas, 7.675 - Nova 
Gameleira, 

Belo Horizonte/MG - 
CEP:30510-000 

Quarta, de 12h30 às 
14h30; 
Sexta, de 12h30 às 
14h (DECOM, Prédio 
17, sala 109) 

(31) 3319-6870 
coordengcomp@decom.cefetmg.br 
fabiorochadasilva@cefetmg.br 
http://www.decom.cefetmg.br/ 

 
 

Engenharia 
Elétrica 

 

Campus II – BH – Av. 
Amazonas, 7.675 - Nova 
Gameleira, 
Belo Horizonte/MG - 
CEP:30510-000 

Segunda  a  sexta, de 
8 às 12h  e  de  13h30 
às 17h30 (Prédio 
Principal do Campus 
II, 2º andar, sala    
257,   próximo 
aos laboratórios) 

 

(31) 3319 6845 
cee@des.cefetmg.br 
jhissa@cefetmg.br 
http://www.eng- 
eletrica.bh.cefetmg.br/coordenacao/ 

 

Engenharia de 
Produção Civil 

Campus II – BH – Av. 
Amazonas, 7.675 - Nova 
Gameleira, 
Belo Horizonte/MG - 
CEP:30510-000 

Segunda, quarta e 
quinta, de 08  às 21h; 

Terça e sexta, de 8 
às 17h, Prédio 12). 

(31) 3319-6812 
secretaria@civil.cefetmg.br 
coordenacaoepc@gmail.com 
renatalanna@cefetmg.br 
http://www.eng-civil.bh.cefetmg.br/ 

 

 
Engenharia 
Mecânica 

Campus II – BH – Av. 
Amazonas, 7.675 - Nova 
Gameleira, 
Belo Horizonte/MG - 
CEP:30510-000 

Segunda à sexta, de 
08 às 12 h e de 13 às 
17h (Prédio 7, anexo 
à Biblioteca do 
Campus II, 3° andar). 

 

(31) 3319-6860 ou 3319-6850 
coordmec@des.cefetmg.br 
ivanilza@cefetmg.br 
http://www.dem.cefetmg.br/ 

 

Engenharia de 
Automação 
Industrial 

Campus Araxá 
Av. Ministro Olavo 
Drummond, 25 – São 
Geraldo - Araxá/MG - CEP: 
38180-510 

Segunda à sexta, de 
07 às 16 h e de 18 às 
22h, (Prédio da 
Administrativo). 

 

(34) 3669-4515 

spithan@cefetmg.br 
http://www.eng-automacao.araxa.cefetmg.br 

 

Engenharia de 
Minas 

Campus Araxá 
Av. Ministro Olavo 
Drummond, 25 – São 
Geraldo - Araxá/MG - CEP: 
38180-510 

Segunda a sexta, de 
08 às 12h e de 13 às 
15h (Prédio da 
Mineração). 

(34) 3669-4528 
engminas@araxa.cefetmg.br 
fernandobrasilva@cefetmg.br 
http://www.eng-minas.araxa.cefetmg.br/ 

 

 
Engenharia Civil 

Campus Curvelo 
Rua Santa Rita, 900 - Santa 
Rita – Curvelo/MG - CEP: 
35790-000 

Segunda a sexta, de 
13 às 18h e de 19 às 
22h (Prédio 
Administrativo, sala 
55). 

 

(38) 3729-3923 
carolina.vieira@cefetmg.br 
http://www.eng-civil.curvelo.cefetmg.br/ 

 
 
 
 
 
 

Engenharia 
Mecatrônica 

 
 
 

 
Campus Divinópolis – Rua 
Álvares de Azevedo, 400 - 
Bela Vista, 
Divinópolis/MG – CEP: 
35503-822 

Segunda, de 13h50 
às 16h50, 
Terça, de 10h50 às 
12h30 e de 15h30 às 
17h30, 
Quarta, de 13h00 às 
17h00, 
Quinta, de 10h40 às 
12h30 e de 13h50 às 
15h30, 
Sexta, de 15h30 às 
17h30 (Prédio 1, 
sala 106). 

 
 
 
 

(37) 3229-1179 
lucio@cefetmg.br 
http://www.eng- 
mecatronica.divinopolis.cefetmg.br/ 

 

Engenharia de 
Controle e 
Automação 

Coordenação de Engenharia 
de Controle e Automação – 

Rua José Peres, 558 – Centro 
Leopoldina/MG – CEP: 
36700-000 

Segunda a sexta, de 
08 às 12h e de 13 às 
17h, (Prédio 1, 2° 
andar 1205). 

(32) 3449-2318 
encaut@leopoldina.cefetmg.br 
vasconcelos@cefetmg.br 
http://www.eng- 
controleautomacao.leopoldina.cefetmg.br/ 

 

 
Engenharia 
Elétrica 
(Nepomuceno) 

Campus Nepomuceno 
Av. Monsenhor Luiz de 
Gonzaga, 103 – Sala 307 – 

Centro 
Nepomuceno/MG- 
CEP:37250-000 

Segunda a quinta,  de 
10 às 12h e de 15 às 
21 h. 
Sexta, de 10 às 12h  e 
de 14 às 20h, (Prédio 
Principal, 
sala 104). 

 

(35) 3861-4527 
coordenacaoengelet@nepomuceno.cefetmg.br 
rodrisilva@cefetmg.br 
http://www.eng- 
eletrica.nepomuceno.cefetmg.br/ 
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Coordenação 
do Curso 

Local 
Horário de 

atendimento 
Contatos 

 
 
 
 
 
 

Engenharia de 
Computação 

 
 
 
 

Campus Timóteo 
Rua 19 de Novembro, 121 – 

Centro Norte-Timóteo/MG 

– CEP:35180-008 

Segunda e terça, de 
10h40 às 11h30 e de 
13h às 21h; 
Quarta, de 13h às 
21h; 
Quinta, de 8h40 às 
11h30 e de 13h às 
21h; 
Sexta, de 13h às 21h 
(bloco B, sala da 
Coordenação         de 
Engenharia de 
Computação) 

 
 
 
 

(31) 3845-4621 ou 3845-4622 
computacao@timoteo.cefetmg.br 
adilsonmendes@cefetmg.br 
http://www.timoteo.cefetmg.br/computacao/ 

 
 

 
Engenharia Civil 
(Varginha) 

 

 
Campus Varginha – Av. dos 
Imigrantes, 1.000 – B. 
Vargem - Varginha/MG – 

CEP: 37022-560 

Segunda  a  sexta, de 
8 às 11h30 e de 
12h30 às 16h30 
Terça e quarta, 
18h40 às  20h30 
(Prédio 
Administrativo,  sala 
205). 

 
 

(35) 3690-4223 
civil@varginha.cefetmg.br 
http://www.eng-civil.varginha.cefetmg.br/ 

 

2. ANÁLISES DAS SOLICITAÇÕES 
 

As solicitações serão encaminhadas aos colegiados de curso, que terão como 

critérios de análise: 

a) Existência da vaga na disciplina pretendida; 

b) Justificativa contendo informações acadêmicas e profissionais que respaldem a 

solicitação de vaga na disciplina desejada; 

c) Histórico escolar ou documento equivalente, digitalizado; 

d) Critérios próprios do colegiado de curso; 

e) Atendimentos a eventuais pré-requisitos da disciplina solicitada. 

 
Das decisões dos colegiados de curso não cabem recursos. 

 
3. RESULTADO  

 

O resultado das análises pelos colegiados de curso será publicado no dia 

14/02/2020, no site http://www.dirgrad.cefetmg.br/. 
 

4. MATRÍCULA 
 

Será realizada, PRESENCIALMENTE, no dia 17/02/2020, na Secretaria de Registro e 

Controle Acadêmico (SRCA), Campus II de Belo Horizonte. Para as unidades do 

interior, a matrícula será realizada na Coordenação de Registro e Controle Acadêmico 

(CRCA) da unidade, mediante a apresentação da seguinte documentação: 

 Original e cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio; 

 Original e cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio; 

 Candidatos que concluíram o Ensino Médio no exterior deverão apresentar, em 

substituição ao Certificado de Conclusão do Ensino Médio e ao Histórico Escolar, o 

Parecer de Equivalência de Estudos (original e uma cópia) emitido por Secretaria de 

Estado da Educação; 

 Original e uma cópia do Documento Oficial de Identidade (com foto); 
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 Candidato estrangeiro deverá apresentar cédula de identidade expedida pela Polícia 

Federal ou Passaporte com Visto Temporário de Estudante válido – original e duas 

cópias; 

 Documento que comprove a quitação com as obrigações eleitorais, para 

candidatos maiores de 18 anos – original e uma cópia. O candidato poderá 

apresentar o comprovante de votação referente à última eleição ou certidão 

emitida pela página eletrônica: 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral; 

 Documento que comprove a quitação com as obrigações militares, para os 

candidatos maiores de 18 anos, estando dispensado de apresentar este documento 

o candidato com idade superior a 46 anos – original e uma cópia; 

 Original e uma cópia do CPF (Cadastro de Pessoa Física emitido pela Receita 

Federal do Brasil); 

 Original e cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Uma foto (em cores) 3x4 recente do candidato; 

 Original e cópia de um comprovante de residência em nome do candidato ou de um 

membro do grupo familiar (Por exemplo: Contas de água ou de gás ou de energia 

elétrica ou de telefone ou de fatura de cartão de crédito). 

 
IMPORTANTE: 

 Não será aceita matrícula de candidato com documentação incompleta; 

 Todas as cópias apresentadas deverão estar acompanhadas de seus respectivos 

originais, para conferência, sendo que documentos em más condições de 

conservação não serão aceitos; 

 Para todos os fins, segundo o Art. 58 das Normas Acadêmicas da Graduação do 

CEFET-MG, Resolução CEPE-12/07, de 15 de março de 2007, “a aprovação em 

Disciplina Isolada, na forma do Art. 55 desta Resolução, não constará da 

integralização curricular no curso em que estiver integrada. O discente NÃO será 

considerado regularmente matriculado no curso, e terá direito a declaração 

comprobatória de frequência e nota, que deverá ser solicitado na SRCA”; 

 A concessão de nova inscrição em outro período letivo dependerá da conclusão com 

êxito das disciplinas cursadas anteriormente; 

 O certificado de conclusão da disciplina poderá ser requerido na SRCA, Campus II 

de Belo Horizonte, e na CRCA das unidades do interior, após o término do período 

letivo. 

 Aplicam-se aos matriculados em disciplinas isoladas as mesmas normas 

acadêmicas dos cursos de graduação (Resolução CEPE-12/17, de 15 de março de 

2007), no que couber. 
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