
 

 
 

Instruções de matrícula – 1º semestre de 2023 
 

Prezados alunos, 
 

Seguem orientações importantes que deverão ser observadas no momento da formulação do requerimento de 
matrícula para o próximo semestre: 

 
 Carga horária necessária conforme Projeto Pedagógico do Curso vigente:  

Mínima: 180 horas 

Máxima: 480 horas. 
 
 O discente deverá preencher, exclusivamente via navegador, o questionário de avaliação de desempenho 

didático de docentes para a liberação de acesso ao requerimento de matrícula; 
 
 O aluno deverá priorizar no requerimento de matrícula as disciplinas pendentes dos períodos mais atrasados; 

 

 No ato da matrícula on-line, é obrigatório selecionar corretamente o Código e a Turma das disciplinas; 
 

 O aluno deverá remover do requerimento de matrícula as disciplinas que não irá cursar, evitando 
inconsistências no envio da proposta; 

 
 O sistema não aceita solicitações de matrícula em disciplinas que contemplem mais de três períodos 

consecutivos. 
 
MATRÍCULA EM DISCIPLINAS DO 5º PERÍODO - TARDE 
 As disciplinas optativas OTI101 – TBD - Tópicos em Indexação da Informação B (Introdução à construção de 

taxonomia corporativa), TGI059 – TBD - Tópicos em Informação e Cultura B (Livros e leitura no Brasil) e a disciplina 
obrigatória OTI088 – TBD - Competência Informacional serão ofertadas no mesmo dia da semana (terça-feira), 
porém, em bimestres diferentes. 

 

OBS: desta forma, o aluno regular do 5º período deverá selecionar apenas uma disciplina optativa  (1º Bimestre) e 
para completar o semestre, efetuar também a matrícula na disciplina obrigatória OTI088 – Competência 
Informacional (2º Bimestre). 
 
 As disciplinas obrigatórias TGI036 – TBD – Preservação do Acervo e OTI084 – TBD – Acesso a Fontes de 

Informação em Meio Digital serão ofertadas no mesmo dia da semana (segunda-feira), porém, em bimestres 
diferentes. 

 

OBS: desta forma, o aluno regular do 5º período deverá efetuar matrícula nas duas disciplinas obrigatórias informadas   
acima. 
 
 
MATRÍCULA EM DISCIPLINAS DO 5º PERÍODO - NOITE 
 As disciplinas obrigatórias OTI084 – TBN – Acesso a Fontes de Informação em Meio Digital e OTI088 - TBN - 

Competência Informacional serão ofertadas no mesmo dia da semana (sexta-feira), porém, em bimestres diferentes. 
 

OBS: desta forma, o aluno regular do 5º período deverá efetuar matrícula nas duas disciplinas obrigatórias informadas   
acima. 

 
 As disciplinas optativas OTI097 – TBN - Tópicos em Catalogação e Classificação da Informação B (Avaliação de 

metodologias de construção de tesauros), TGI051 – TBN - Tópicos em Gestão da Informação e Conhecimento B 
(Elaboração de projetos para serviços de informação) e a disciplina obrigatória TGI036 – TBN – Preservação do 



Acervo serão ofertadas no mesmo dia da semana (segunda-feira), porém, em bimestres diferentes. 
 

OBS: desta forma, o aluno regular do 5º período deverá selecionar apenas uma disciplina optativa (1º Bimestre) e 
para completar o semestre, efetuar também a matrícula na disciplina obrigatória TGI036 – TBN – Preservação do 
Acervo (2º Bimestre). 

 
MATRÍCULA EM DISCIPLINAS OPTATIVAS DO 5º, 6º E 7º PERÍODOS 

  Essas disciplinas estão localizadas na aba Não Previstas no Plano do requerimento de matrícula. 

ECI-155 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM BIBLIOTECONOMIA - 8º PERÍODO 
 Selecionar apenas a opção ECI155 e remover as opções ECI-033 - Estágio Supervisionado em Biblioteconomia e 

Gestão Informação I e ECI-034 Estágio Supervisionado em Biblioteconomia e Gestão Informação II do 

requerimento de matrícula caso apareçam no requerimento. 

INCLUSÃO DE DISCIPLINAS FORA DE TURNO DE ORIGEM 
 Solicitações de inclusões de disciplinas fora do turno de origem do aluno deverão ser realizadas on-line no SIGA 

durante as fases 1 e 2 da matrícula. 
 

OBS 1: o aluno não matriculado por falta de vagas durante as fases 1 e 2 deverão encaminhar a solicitação de 
matrícula para o Colegiado somente após a divulgação do resultado da fase 3, através do e-mail 
colgradbiblio@eci.ufmg.br e informar os seguintes dados: 

 
* Nome do aluno e número de matrícula (OBRIGATÓRIO); 
* Código, turma e nome da disciplina (OBRIGATÓRIO); 

 
OBS 2: solicitações sem os dados acima não serão analisadas pelo Colegiado; 

 
 

OBS 3: o aluno impossibilitado de cursar disciplinas no seu turno de origem, basta selecionar as opções ofertadas 

em outros turnos, de modo a não ocupar vagas em disciplina que não irá cursar de fato. 

DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO LIVRE/OUTROS CURSOS 
 Essas disciplinas estarão disponíveis apenas na fase 3 da matrícula. 

 

O manual de instruções para efetuar a solicitação de matrícula online, está disponível no MinhaUFMG/SIGA/Meu 

requerimento de matrícula/AJUDA. 

https://www.ufmg.br/online/arquivos/anexos/Manua-aluno-matricula.pdf 

Normas de graduação 

https://ufmg.br/vida-academica/regras-academicas 
 
 

Secretaria do Curso de Biblioteconomia 

Escola de Ciência da Informação – UFMG 

colgradbiblio@eci.ufmg.br 
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