
 

 
Instruções para Terceira Etapa de Inscrição 

 

A 3a etapa de inscrição ocorrerá entre os dias 19/01 e 21/01, somente pelos formulários 

disponíveis em ccomp.ufsj.edu.br/pe. 

Dado o prazo curto e as particularidades do período emergencial, seguem algumas 

considerações sobre a etapa, tanto para alunos do curso quanto para alunos externos. 

Acesse a página da CCOMP - ccomp.ufsj.edu.br/pe - para a lista das disciplinas ofertadas neste 

PE. 

Alunos do Curso 
• Quem pode participar? 

o Alunos com matrícula até 2020-1 podem solicitar inscrições em qualquer 

disciplina cujo pré-requisito já esteja atendido. 

o Os alunos com matrícula em 2020/2 são calouros, porém excepcionalmente 

poderão solicitar inscrição nas disciplinas do primeiro período, exclusivamente. 

• Sobre as vagas disponíveis: 

o As vagas reservadas para calouros nas disciplinas de primeiro período são 

distribuídas somente aos alunos 2020-2. 

o O restante dos alunos concorre ao restante das vagas, abertas aos veteranos. 

• Critérios para alocação das vagas (caso geral)  

o Maior quantidade de horas concluídas com aprovação conforme o histórico, 

privilegiando os alunos mais próximos de formar. 

o Em caso de empate será pela matrícula mais antiga. 

o Por último, será inscrito o aluno que enviou primeiro o formulário da 3a etapa. 

• Critério para alocação de AEDS II 

o Como a disciplina de ERE AEDS I não teve equivalência automática, os alunos 

2020-1 terão preferência na inscrição em AEDS II. Após este grupo ser 

matriculado, todas as vagas restantes serão distribuídas conforme o caso geral 

acima. 

• Critério para alocação de ISLD 

o Há um formulário específico para conseguir a quebra do co-requisito durante a 

segunda etapa. Neste caso, todos os alunos que solicitarem terão a inscrição 

aceita, caso já tenham sido aprovados em ICC, e tenham matrícula 2020-1 ou 

anterior. 

o As vagas restantes serão alocadas primariamente para os alunos com matrícula 

2020-1. As vagas restantes serão distribuídas conforme o caso geral. 

o Para todos, o co-requisito de Laboratório de ISLD será quebrado se, e somente 

se, o aluno tiver sido aprovado em ICC. 

• Como fazer a inscrição? 

https://ccomp.ufsj.edu.br/pe


 
o Preencha o formulário disponível na página da CCOMP, entre os dias 18/01 e 

21/01 

o Somente devem ser encaminhados os pedidos de inscrição em disciplina ou 

troca de disciplina (caso consiga vaga na disciplina A, exclua a disciplina B). 

Atente-se às instruções do formulário para preencher corretamente o pedido. 

Não serão aceitos recursos cujo formulário esteja fora do padrão solicitado. 

o A inscrição em ERE PROJETO FINAL EM COMPUTAÇÃO é feita por formulário 

separado, disponível na página da CCOMP. 

o O aluno pode enviar quantos formulários quiser, mas SOMENTE O ÚLTIMO 

FORMULÁRIO ENVIADO PELO ALUNO SERÁ PROCESSADO, e os anteriores serão 

descartados. 

o Quebras de pré-requisito somente serão analisadas pelo Colegiado nos casos 

em que a quebra possibilita colação de grau ao final do PE. Neste caso, o aluno 

deve enviar o plano de disciplinas para este PE, para comprovar esta 

possibilidade. É obrigatório já ter cursado POC II ou já ter solicitado inscrição em 

ERE PROJETO FINAL EM COMPUTAÇÃO. 

o NÃO serão processados pedidos de quebra de carga horária máxima ou 

disciplina em RER (regime especial de recuperação). 

o NÃO serão processados formulário somente de exclusão de disciplinas. A 

exclusão deve ser realizada pelo próprio requerente diretamente pelo Contac 

Aluno. 

Alunos Externos 

• Quem pode participar? 

o Só participam da terceira etapa os alunos com matrícula até 2020-1. Os 2020/2 

são calouros e não podem ter a sua inscrição alterada, conforme Regimento 

Geral da UFSJ. 

• Sobre as vagas: 

o As vagas serão destinadas primariamente aos alunos do curso de Ciência da 

Computação. Havendo sobra de vagas, a inscrição dos alunos externos será feita 

por ordem de envio dos formulários da 3a etapa. 

• Como fazer a inscrição? 

o Preencha o formulário disponível na página da CCOMP, entre os dias 19/01 e 

21/01. 

o Somente devem ser encaminhados os pedidos de inscrição em disciplina. 

Atente-se às instruções do formulário para preencher corretamente o pedido. 

Não serão aceitos recursos cujo formulário esteja fora do padrão solicitado. 

o O aluno pode enviar quantos formulários quiser, mas SOMENTE O ÚLTIMO 

FORMULÁRIO ENVIADO PELO ALUNO SERÁ PROCESSADO, e os anteriores serão 

descartados. 

o NÃO serão computados os formulários de inscrição que necessitem de quebra 

de pré-requisitos ou quebra de carga horária máxima. 


