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COMUNICADO DE RETOMADA DO PROCESSO DE MATRÍCULA EM COMPONENTES
CURRICULARES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO – SEGUNDO SEMESTRE LETIVO DE

2021

Prezados diretores de unidades acadêmicas, coordenadores de cursos, equipe técnica das
secretarias integradas e estudantes de graduação.

Conforme comunicado no dia 29/12/2021, a primeira etapa de matrícula foi  interrompida
pela  Portaria  PROGRAD 146/2021  para  análise  de  instabilidade  observada  no sistema,
verificada a partir de casos informados às Secretarias Integradas de Unidades Acadêmicas
e  à PROGRAD. As equipes técnicas da PROGRAD e da Diretoria de Gestão de Tecnologia
da Informação (DGTI) atuaram durante o recesso e corrigiram falha no processamento de
equivalências entre componentes curriculares, bem como relativa à inativação de eletivas. 

Os problemas de maior impacto afetaram os cursos de Agronomia, Engenharia Agrícola,
Engenharia Ambiental e Sanitária,  Administração Pública e Engenharia Civil,  mas não se
descarta a ocorrência de casos isolados em outros.

Reforçamos que todas as solicitações de matrícula já realizadas no SIG estão devidamente
registradas  e  armazenadas  para  processamento,  não  sendo  necessário  refazê-las.
Abriremos novo prazo para inserção de solicitações,  principalmente para que estudantes
afetados  pelo  problema  possam  completar  seu  processo  de  escolha  de  disciplinas  e
posterior processamento da Etapa 1, a partir de hoje 3/1/2021 às 17H.

Portanto, tendo em vista a superação das inconsistências, a PROGRAD emitiu a Portaria
147/2022 com alteração de datas das etapas de criação do horário pessoal  de aulas e
confirmação do dia de início das atividades letivas - 10/01/2021. As novas datas e horários
são os informados no quadro a seguir:

28/12/2021 a 

04/01/22: 18H

Etapa 1 - Criação do horário pessoal - solicitação de 

matrícula em componentes curriculares obrigatórios e/ou 

eletivos para 2021/2, no SIG.

05/01/22: 08H
Resultado da Etapa 1 de matrícula em componentes 

curriculares para 2021/2, no SIG.

05/01/22: 10H a Etapa 2 - Ajuste do horário pessoal (vagas remanescentes)



06/01/22: 18H
- solicitação de matrícula em componentes curriculares 

obrigatórios e/ou eletivos para 2021/2, no SIG.

06/01/22: 20H
Resultado da Etapa 2 de matrícula em componentes 

curriculares para 2021/2, no SIG.

06/01/22: 21H a 

07/01/22: 18H

Etapa 3 - Ajuste do horário pessoal (vagas remanescentes)

- solicitação de matrícula em componentes curriculares 

obrigatórios e/ou eletivos para 2021/2, no SIG.

07/01/22: 20H
Resultado da Etapa 3 de matrícula em componentes 

curriculares para 2021/2, no SIG.

10/1/2022 Início do segundo semestre letivo de 2021.

Solicitamos apoio às Unidades Acadêmicas e aos estudantes para que a informação dos
novos prazos chegue, o quanto antes, à comunidade estudantil.

Se,  porventura,  for  identificada  inconsistência  em  casos  específicos,  as  Secretarias
Integradas deverão ser comunicadas para a verificação. Se o problema foi validado pela SI
como não relacionado a erro de operação ou interpretação indevida de norma, deverá ser
encaminhado pela SI para a DPGA/PROGRAD que tomará as providências cabíveis.

Lavras, 03 de janeiro de 2022.

Ronei Ximenes Martins
Pró-reitor de graduação
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