Fique atento: cronograma de matrículas e de início de aulas

A Pró-Reitoria de Ensino e a Secretaria Geral reforçam as informações sobre o reinício das
atividades letivas e os prazos para matrículas de alunos das turmas de cursos regulares do
campus-sede e dos demais campi da Universidade Estadual de Montes Claros.

São três situações distintas, conforme explica a pró-reitora adjunta de Ensino, professora
Andrea Jakubaszko, tendo em vista que, por causa de duas paralisações recentes, foi preciso
adequar os calendários de acordo com a situação de cada turma.

COMO ESTÁ

Para as turmas que concluíram as atividades relativas ao 1º semestre de 2018 em dezembro
último, o prazo de matrículas ainda está em aberto. As aulas terão reinício na próxima
segunda-feira, dia 4 de fevereiro, correspondente ao 2º semestre letivo/2018, conforme
normativas da resolução 118/2018 , do CEPEx.

Ainda conforme a Pró-Reitoria de Ensino, no caso das turmas que ainda têm atividades
pendentes do semestre anterior, as aulas reiniciam em 4 de fevereiro e terminam em 14 de
fevereiro. O período de matrículas será entre os dias 22 e 28 de fevereiro, com início das aulas
em 11 de março - conforme resolução 119/2018 - CEPEx .
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Para os ingressantes ou “calouros”, que foram aprovados na 1ª chamada do Sistema de
Seleção Unificada (SiSU/2019) e no Programa de Avaliação Seriada (PAES/Unimontes - 2019),
o início do primeiro semestre letivo de 2019 será em duas datas: 11 de março (1ª entrada) e 1º
de julho (segunda entrada). Detalhes no informativo da Secretaria Geral .

Quanto às matrículas presenciais, atenção para os prazos: aprovados no SiSU nos dias 26, 27
e 28 de fevereiro e aprovados no PAES nos dias 7 e 8 de março.

A Secretaria Geral destaca, ainda, que algumas turmas de aprovados no SiSU/2018 e no
PAES/2018, que entrariam no início do segundo semestre letivo de 2018, estas começarão as
aulas também neste dia 4 de fevereiro. Veja o informativo da Secretaria Geral sobre o
assunto
.
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