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Apresentação

Prezado estudante,

Bem  vindo  aos  cursos  semipresenciais  da 
Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG)!

Este  guia  possui  as  principais  informações  que 
precisará ao longo de seu curso de graduação ou pós 
graduação.

Algumas informações poderão ser atualizadas ao 
longo do ano, assim, mantenha-se atento às mensagens 
da coordenação e ao site da Unifal-MG.

A maior parte das solicitações são feitas junto ao 
DRGCA e ao coordenador do curso, leiam com atenção 
as  instruções  e,  se  necessário,  entre  em  contato 
utilizando um dos canais de atendimento (Atendimento 
CEAD pág. 29).

No  caso  de  necessidade  de  formulários 
específicos, os mesmos poderão ser encontrados no site 
do DRGCA ou diretamente com o coordenador de seu 
curso.

Fique  atento  aos  prazos,  pois  muitas  das 
solicitações possuem períodos específicos  para  serem 
realizadas.

Para maior parte das requisições, será solicitado o 
formulário  do  pedido,  o  mesmo  poderá  ser  obtido  no 
Polo, DRGCA ou junto ao coordenador do curso.

Atenciosamente,

Coordenação CEAD
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O CEAD Unifal-MG

O  Centro  de  Educação  Aberta  e  a  Distância 
(CEAD)  da  Unifal-MG  é  um  órgão  de  assessoria  da 
reitoria  responsável  pela  coordenação,  supervisão, 
assessoramento e pela prestação de suporte técnico à 
execução de atividades na área de Educação a Distância 
(EAD).

 Sua criação foi regulamentada em 17 de fevereiro 
de 2005, sendo regido pelo Estatuto e Regimento Geral 
da Unifal-MG, além de seu próprio Regimento Interno.

A Unifal-MG, por meio do CEAD, oferece cursos 
de  graduação  e  pós-graduação  a  distância  e 
semipresenciais, possibilitando novas formas de acesso 
à universidade e metodologias de ensino.

No  processo  das  atividades  do  ensino  online, 
possibilitam-se  propostas  pedagógicas  flexíveis  e 
inovadoras, alinhadas com as demandas específicas da 
sociedade, com o suporte e a qualidade que os cursos 
da Unifal-MG apresentam.

Os  trabalhos  do  CEAD  propiciam  condições 
humanas e materiais para que as atividades dos cursos 
sejam garantidas e aprimoradas.

Como parte de suas atividades, o CEAD propicia 
a interlocução entre os envolvidos nos cursos, provendo 
suporte técnico pedagógico e administrativo aos cursos 
EAD vinculados ao CEAD.

Acesse o site e saiba mais: 

http://cead.unifal-mg.edu.br 
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i. Pré-requisitos técnicos para participar de um curso 
online

Os cursos online ocorrem geralmente por meio de 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), sendo que 

para  utilizá-los  é  necessário  que  tenha  requisitos 

técnicos mínimos para um bom acesso.

Os  pré-requisitos  poderão  estar  relacionados  à 

velocidade de conexão com a internet, desempenho do 

computador  (hardware)  e  softwares para  abertura  do 

ambiente e aplicativos educacionais (incluindo plugins).

Ao  atentar-se  à  estes,  você  terá  mais  agilidade 

nos  acessos  e  poderá  usar  mais  seu  tempo  nas 

disciplinas.

Lembrem-se que no Polo presencial de seu curso 

lhe  será  proporcionado  salas  de  informática,  além  do 

suporte pelos tutores presenciais.

i.i Requisitos para acessar o ambiente virtual

Navegador: Mínimo Firefox 6.0, Safari 5, Chrome 

15 ou Internet Explorer 7. Caso não tenha o navegador 

adequado, poderá baixar um de sua preferência em um 

dos links abaixo:

•  Firefox:   http  ://  br  .  mozdev  .  org  

•  Safari: http  ://  www  .  apple  .  com  /  br  /  safari  

•  Chrome: https  ://  chrome  .  Google  .  com  

•  Internet Explorer: http://windows.microsoft.com
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i.ii Acesso aos materiais

Para  garantir  o  acesso  aos  materiais  e 

atividades  nas  disciplinas,  recomendamos  que 

tenham todos os plugins e aplicativos abaixo.

•  Materiais em Java (para abrir animações e outros 

aplicativos):  Software Java: 
http  ://  www  .  java  .  com  /  pt  _  BR  /  download  

•  Materiais  em  Macromedia  Flash (para  abrir 

animações e outros aplicativos):  plugin Flash Player:  
http  ://  get  .  adobe  .  com  /  br  /  flashplayer  /  

•  Para abrir  textos e apresentações no formato 

pdf: Software Adobe Acrobat Reader ou equivalente: 
http  ://  www  .  adobe  .  com  /  br  /  products  /  acrobat  .  html  

•  Para abrir arquivos no formato doc, ppt, xls, odt 

etc:  BrOffice (gratuito),  Microsoft  Office  (pago)  ou 

equivalente. 

oBaixe e instale gratuitamente o brOffice - LibreOffice: 
http  ://  www  .  broffice  .  org  

•  Para abrir arquivos de vídeo: um dos abaixo ou 

equivalente:

oQuick Time: http  ://  www  .  apple  .  com  /  quicktime  

oReal Player: http  ://  brazil  .  real  .  com  /  realplayer  

oWindows Media Player: http  ://  windows  .  microsoft  .  com  
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i.iii Primeiro acesso ao ambiente virtual Moodle

A maior parte das atividades dos cursos da Unifal-
MG ocorrem no ambiente virtual Moodle, essa é sua sala 
de aula!

Há  uma área  do  portal  do  CEAD,  dedicada  ao 
Moodle  (http://cead.unifal-mg.edu.br).  Neste  espaço 
estão  disponibilizados  diversos  materiais  de  apoio  ao 
uso do ambiente virtual de aprendizagem Moodle, como 
livros didáticos, videoaulas e  dúvidas frequentes.

Para acessar o Moodle pela primeira vez:

1º Entre no link do CEAD (http://cead.unifal-mg.edu.br) e 
clique no Banner do Moodle (lateral direita);

2º Clique  no  link central  da  página  para  acessar  o 
Moodle (Clique aqui para fazer seu login).

3º Informe o seu usuário e senha. O  seu usuário é o 
número  da  sua  matrícula,  separado  por  pontos  (por 
exemplo: 2009.1.99.999). A sua senha é a sua data de 
nascimento,  separada  por  barras  (por  exemplo: 
31/12/2009), caso seja seu primeiro acesso e você não a 
tenha alterado (caso não saiba sua matrícula, veja o item 
2.1 deste guia).

4º Você também poderá acessar o ambiente pelo link:

http://virtual.unifal-mg.edu.br

5º Como  sua  senha  do  Moodle  pode  ser  alterada 
somente no Sistema acadêmico, recomendamos que em 
seu primeiro acesso ao Sistema Acadêmico, que você 
altere sua senha.

6º  Usuários  do Moodle  até 2012,  mudam a senha no 
próprio Moodle.
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1. Matrícula de Calouro

O candidato aprovado ou seu representante1 (link: 
http://www.unifal-mg.edu.br/drgca/files/file/modelo_de_procura

%C3%A7%C3%A3o.pdf) deverá  apresentar,  no  ato  da 
matrícula, os seguintes documentos:

a) Certificado de conclusão do ensino médio ou diploma 
de curso superior devidamente registrado (original e 
duas cópias);
b) Histórico escolar do ensino médio (original e duas 
cópias);
c)  Certidão de nascimento ou casamento (duas cópias);
d) Prova de estar em dia com as obrigações militares, no 
caso de candidato do sexo masculino (uma cópia);
e) Certidão de quitação eleitoral disponível no link: 
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;
f) Uma fotografia 3x4 recente;
g) Cadastro de Pessoa Física (CPF) disponível no link: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consulta  publica.asp  ;
h) Carteira de Identidade (uma cópia).
Obs.: Os documentos originais dos itens “a” e “b” não 
ficarão retidos, servirão apenas para conferência de 
autenticidade.
Será recusada a matrícula do candidato que apresentar 
a documentação incompleta.

Atenção: A Lei nº 12089/2009 em seu Artigo 1º proíbe “que 
uma  mesma  pessoa  ocupe,  na  condição  de  estudante,  2 
(duas) vagas, simultaneamente, no curso de graduação, em 
instituições públicas de ensino superior  em todo o território 
nacional”.

1 Munido de procuração com firma reconhecida em cartório.
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2. Informações aos discentes

O  formulário  de requerimento  exigido  nas 
requisições  dos  poderá  ser  solicitado  junto  ao  Polo, 
DRGCA ou coordenação do curso.

Você deverá entregar o formulário e documentos 
exigidos no Polo e o mesmo deverá enviar diretamente 
ao DRGCA – Unifal-MG.

2.1 Primeiro  acesso ao Sistema Acadêmico

1º) Procure o link no topo da página principal da Unifal-
MG ou digite o endereço o http://academico.unifal-mg.edu.br)

2º) Informe o seu usuário e senha. O  seu usuário é o 
número  da  sua  matrícula,  separado  por  pontos  (por 
exemplo: 2009.1.99.999). A sua senha é a sua data de 
nascimento,  separada  por  barras  (por  exemplo: 
31/12/2009), caso seja seu primeiro acesso e você não a 
tenha  alterado.  Importante:  Para  obter  o  número  de 
matrícula, acesse o link  Consultar número de matrícula, 
como pode ser  visto  na figura,  e informe seu nome e 
curso.
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2.2 Aproveitamento de Estudos

É  a  dispensa  do  cumprimento  de  atividades 
acadêmicas  exigidas  na  dinâmica  curricular  do  curso, 
tendo  em  vista  estudos  realizados  anteriormente  em 
outras  instituições  ou  na  própria  UNIFAL-MG.  A 
equivalência  de  disciplina  será  objeto  de  parecer  do 
docente responsável  pela  disciplina e do Coordenador 
de Curso, respeitado o tempo mínimo de integralização 
descrito no Projeto Pedagógico do Curso.

O  prazo  de  solicitação  consta  no  calendário 
acadêmico da Unifal-MG.

A  solicitação  para  Aproveitamento  de  Estudos 
poderá ser feita pelo discente no DRGCA, na Secretaria 
Acadêmica do campus do curso em que está matriculado 
ou no Polo de Apoio Presencial onde o curso a distância 
é ofertado. Lembramos que a solicitação deve  atender 
obrigatoriamente  aos  prazos  estabelecidos  no 
Calendário Acadêmico.

A solicitação  deverá  ser  feita  por  meio  de  um 
formulário  de  requerimento que  poderá  ser  obtido  no 
Polo ou junto à coordenação do curso.

2.2.1 Documentos necessários (tanto para alunos 
egressos da UNIFAL- MG como de outras 
instituições):

• Via atualizada do Histórico Escolar (original e cópia), 
completo  e  oficial,  em que  constem aproveitamento  e 
carga horária das disciplinas realizadas, fornecido pela 
instituição de origem.
• Programas/ementas  das  disciplinas  cursadas  cuja 
dispensa será solicitada (originais e cópias).
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Lembramos  que  os  documentos  originais  não 
ficarão retidos. Serão usados apenas para conferência 
no ato da solicitação do Aproveitamento de Estudos.

Os alunos egressos da UNIFAL-MG deverão se 
informar sobre a solicitação de documentos, as formas 
de pagamento e os prazos de entrega para que estes 
sejam  elaborados  antes  do  término  do  período 
estabelecido para a solicitação de   Aproveitamento de 
Estudos. 

2.3 Calendários Acadêmicos 2012

- Campos Alfenas 
Disponível no link: http://www.unifal-

mg.edu.br/graduacao/files/file/Calend%C3%A1rio %20Acad

%C3%AAmico/2012/Alfenas%20Retorno

%2011%20Setembro_2012.pdf

- Campos Poços de Caldas 
Disponível no link: http://www.unifal-

mg.edu.br/graduacao/files/file/Po%C3%A7os%20Retorno

%2011%20Setembro_2012.pdf 

- Campos Varginha
 Disponível no link: http://www.unifal-

mg.edu.br/graduacao/files/file/Calend%C3%A1rio%20Acad

%C3%AAmico/2012/Varginha%20Retorno

%2011%20Setembro_2012.pdf 
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2.4 Cancelamento de Matrícula

O  cancelamento poderá  ser  solicitado  junto  ao 
Polo,  DRGCA ou  coordenação  do  curso,  a  partir  do 
formulário de requerimento.

2.4.1  Documentos  necessários  para  os  alunos 
ingressantes:

Disponível em: http://www.unifal-
mg.edu.br/drgca/files/file/Cancelamento_de_matricula.pdf 

2.4.2 Para outros alunos (cursos em andamento):

Poderá  ser  realizado  a  qualquer  momento,  a 
pedido  do  discente  ou  seu  representante  (munido  de 
procuração  com firma reconhecida  em cartório  e  com 
poder específico para essa finalidade), no DRGCA ou na 
Secretaria Acadêmica do Campus do curso em que está 
matriculado. 

• Declaração de  Nada Consta expedida  pela biblioteca 
do  respectivo  Campus  do  curso  em  que  está 
matriculado;
• Documento de identificação estudantil (carteirinha)
• Formulário de cancelamento.

O formulário poderá ser obtido no Polo ou junto à 
coordenação do curso.
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2.5 Cursos de Pós-Graduação

- Campus Alfenas Stricto Sensu:   http://www.unifal-  

mg.edu.br/prppg/?q=stricto_alfenas

- Campus Poços de Caldas: http://www.unifal-

mg.edu.br/prppg/?q=stricto_pocos 

- Campus Varginha: http://www.unifal-mg.edu.br/prppg/?

q=stricto_varginha

- EAD (semipresenciais) Lato Sensu: http://cead.unifal-
mg.edu.br

2.6 Diploma

2.6.1 Como Requerer o Registro do Diploma 

O registro do diploma poderá ser solicitado, após 
a colação de grau, das seguintes formas:

• Diretamente no Departamento de Registros Gerais e 
Controle Acadêmico da UNIFAL-MG;
• Por via postal ou por e-mail.

Em  ambos  os  casos,  o  solicitante  deverá 
preencher o formulário de requerimento e anexar, a este, 
a declaração de Nada Consta fornecida pela Biblioteca.

Todo o processo, desde a entrada do pedido até a 
retirada  do  Diploma,  poderá  ser  efetuado  pelo 
diplomado, ou seu representante, munido de procuração 
(Disponível  no  link:  http://www.unifal-
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mg.edu.br/drgca/files/file/ModeloProcuracaoPessoaFisica.pdf)  com 
firma reconhecida em cartório.

O prazo de entrega do Diploma é de, no mínimo, 
60  dias  úteis  a  partir  da  data  de  entrega  do 
requerimento.

Atenção: Favor  confirmar,  junto  ao  DRGCA,  o 
recebimento  da  solicitação,  via  postal  ou  via  e-mail, 
através do telefone (35) 3299-1080. 

2.6.2 Segunda Via de Diploma

A  2ª via do diploma poderá ser solicitada das 
seguintes formas:

• Diretamente no Departamento de Registros Gerais e 
Controle Acadêmico da UNIFAL-MG;
• Por via postal ou via e-mail.

Em  ambos  os  casos,  o  solicitante  deverá 
preencher o formulário de requerimento de solicitação de 
2º via, informar se terá alteração no nome e anexar os 
seguintes documentos:

• Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
• Cópia da Carteira de Identidade;
• Cópia do CPF;
• Cópia do Título de Eleitor e Comprovante de Votação;
• Cópia da Quitação Militar (para o sexo masculino);
• Comprovante de pagamento da GRU ou Transferência 
Bancária, no valor de R$ 100,00 (cem reais).
• Informar no requerimento de solicitação de 2ª via o tipo 
que diploma que será confeccionado: pergaminho animal 
ou papel especial.
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Para  a  confecção  do  diploma  em  pergaminho 
animal será feito um depósito direto na conta da gráfica, 
após  o  recebimento  dos  documentos  acima,  pelo 
DRGCA, e deferimento do processo. Para saber como 
será feito esse depósito, favor entrar em contato no (35) 
3299-1453.

A  confecção  do  diploma  em  papel  especial 
(padrão UNIFAL-MG) é gratuita e o prazo de entrega é 
de 60 dias úteis. Para os diplomas confeccionados em 
pergaminho  animal  o  prazo  de  entrega  é  de  60  dias 
úteis.

Todo o processo, desde a entrada do pedido até a 
retirada do diploma, poderá ser efetuado pelo diplomado, 
ou ser representante, munido de procuração com firma 
reconhecida em cartório.

Atenção: Favor confirmar, junto ao DRGCA, o 
recebimento da solicitação, via postal ou via e-mail, 
através do telefone (35) 3299-1080. 

2.7 Disciplinas Isoladas

Na  existência  de  vagas  nas  disciplinas  ou 
módulos  oferecidos  pelos  Cursos  de  Graduação  da 
UNIFAL-MG,  podem  se  inscrever  como  estudantes 
especiais:
• Discente de outra Instituição de Ensino Superior;
• Portador de diploma de curso superior.

A inscrição de estudante especial  em disciplinas 
isoladas ou módulos de graduação é feita no DRGCA, 
obrigatoriamente  nos  prazos  estabelecidos  no 
Calendário  Acadêmico. O  estudante  especial  pode 

15



Guia do Estudante

inscrever-se em até 2 (duas) disciplinas ou módulos por 
período.

2.7.1 Documentos necessários

• Discente  de  outra  Instituição  de  Ensino  Superior: 
atestado que comprove estar regularmente matriculado 
em Instituição  de  Ensino  Superior  e  Histórico  Escolar 
com notas e cargas horárias (original e cópia);
• Portador de diploma de curso superior: documento que 
comprove ser graduado (original e cópia).
Lembramos  que  os  documentos  originais  não  ficarão 
retidos. Serão usados apenas para conferência no ato da 
solicitação para cursar Disciplinas Isoladas.

2. 8 Disciplinas Optativas

As disciplinas optativas oferecidas pela UNIFAL-
MG pertencem às seguintes categorias:
• Disciplinas  optativas  curriculares  (eletivas),  assim 
entendidas  as  cursadas  pelo  discente  dentro  de  um 
conjunto  pré-estabelecido,  para  cumprir  exigências  do 
currículo do seu curso quanto a um determinado número 
de  disciplinas  optativas.  Elas  estarão  acessíveis  no 
Sistema Acadêmico durante as fases de Renovação de 
Matrícula  conforme  disponibilidade  em  determinado 
semestre letivo;
• Disciplinas  optativas  livres,  assim  entendidas  as  de 
escolha  do  discente,  independentemente  do  curso  no 
qual  está  matriculado,  cursadas  para  ampliação  de 
conhecimentos. Para saber sobre os procedimentos para 
inscrição nessas disciplinas, acompanhe as informações 
publicadas  pela  Pró-Reitoria  de  Graduação,  no  link: 
www.unifal-mg.edu.br/graduacao/optativas. Após a inscrição em 
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disciplina(s)  optativa(s),  o  discente  deve  procurar  o 
professor para verificar a disponibilidade de vaga para 
a(s) disciplina(s) optativa(s) requerida(s).

O  discente  de  primeiro  período  não  poderá  se 
matricular em disciplinas optativas curriculares ou livres.

A matrícula poderá ser feita, no máximo, em três 
disciplinas  ou  unidades  curriculares  optativas  por 
período.

As datas para a inscrição e o cancelamento em 
disciplinas  optativas  livres  serão  estabelecidas  no 
Calendário Acadêmico.

2.9 Regulamento Geral dos Cursos de Graduação

Disponível no link: http://www.unifal-

mg.edu.br/graduacao/sites/default/files/Resolu%C3%A7%C3%A3o

%20CEPE%20001-2009%20Regulamento%20Geral2.pdf

2.10 Renovação de Matrícula - 2012/2

2.10.1 Para os alunos que ingressaram a partir do 1º 
semestre de 2009 e todos os alunos dos 
cursos de Farmácia e Odontologia

 
• Como  fazer  a  renovação  de  matrícula  online no 
Sistema Acadêmico - Acesse o tutorial 
disponível no link: http://www.unifal-

mg.edu.br/drgca/files/file/Manual-do-Aluno-Renova

%C3%A7%C3%A3o%20de%20Matr%C3%ADcula%202012-2.pdf
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• Períodos de renovação de matrícula:
Acesse o calendário  da Unifal-MG para verificar 

os períodos de renovação de matrícula.

2.10.3 Contato

Por telefone: (35) 3299-1080
Por e-mail: drgcaunifal@gmail.com

2.11 Trancamento de Matrícula

Existem dois tipos de trancamento:
• Em disciplina,  num total  de 3  (três)  durante o curso 
para  disciplinas  obrigatórias  e  optativas  curriculares, 
EXCETO para as optativas livres.
• Por  semestre  letivo,  possível  a  partir  do  terceiro 
período, não podendo sua duração total ultrapassar a 4 
(quatro) semestres letivos consecutivos ou não, incluindo 
aquele em que foi concedido. A matrícula e o pedido de 
trancamento de matrícula devem ser renovados a cada 
semestre.

O trancamento matrícula ou disciplina poderá ser 
feito  pelo  discente  ou  seu  representante  (munido  de 
procuração com poder específico para essa finalidade), 
no DRGCA ou na Secretaria Acadêmica do Campus do 
curso  em  que  está  matriculado,  obrigatoriamente  nos 
prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico.

2.11.1 Documentos necessários

• Declaração de  Nada Consta expedida pela  biblioteca 
do  respectivo  Campus  do  curso  em  que  está 
matriculado;
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• Documento de identificação estudantil (carteirinha).

3. Solicitação de Documentos e prazos de entrega

3.1 A solicitação de documentos, junto ao DRGCA, 
deverá conter:

• Nome do solicitante;
• Nome do curso;
• Número de matrícula ou ano de conclusão;
• Tipo de documento desejado.

3.2 Formas de pagamento

Nos pedidos de 2ª via ou de documentos sujeitos 
à taxa de emissão,  o  pagamento deverá ser  efetuado 
nas agências  do Banco do Brasil  S/A,  diretamente  no 
Caixa  ou  através  de  transferência  bancária,  nos 
terminais  de  Auto-Atendimento,  anexando  o 
comprovante à solicitação (Aviso Impressão de GRU ou 
Transferência bancária).

3.3 Formas de solicitação

Alunos dos cursos de Graduação presenciais:

• Via Correio para o endereço do seu respectivo campus. 
Consulte a página Contato do DRGCA.
• Via Fax para o número: (35) 3299-1117.
• Via e-mail para o endereço do seu respectivo campus: 
Campus Alfenas: drgca@unifal-mg.edu.br, 
drgcaunifal@gmail.com; Campus Poços de Caldas: 
drgca.pcaldas@unifal-mg.edu.br;Campus Varginha: 
drgca.varginha@unifal-mg.edu.br.
Alunos dos cursos de Graduação a distância:
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• Via Correio para o endereço do campus de Alfenas. 
Consulte a página Contato do DRGCA.
• Via Fax para o número: (35) 3299-1117.
• Via e-mail para o endereço: Campus Alfenas: 
drgca@unifal-mg.edu.br, drgcaunifal@gmail.com.
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3.4 Taxas e prazos de entrega:

O solicitante terá direito, por semestre, a uma via 
de  cada  documento  isenta  de  pagamento  de  taxa, 
conforme tabela abaixo:

Serviços

Valores
Prazo

de entrega
(em dias úteis)

1ª 
Solicitação

(no 
semestre)

Demais 
Solicitações

(no 
semestre)

Apostilamento de 
Diploma

Isenta 60

Atestados e 
Declarações (por 
semestre)

Isenta R$ 5,00 7

Dinâmica Curricular

Disponível no link de cada 
curso em: 

http://www2.unifal-
mg.edu.br/graduacao/curso

s

Registro de Diploma Isenta 60

Histórico
Isenta R$ 5,00

7

Histórico (concluintes 
anteriores a 1990)

15

Programa de 
Disciplinas 
Cursadas*

R$ 3,00 por disciplina

25
R$ 10,00 por período

2ª Via de Diploma 
(Papel Padrão)

R$ 100,00 60

Taxa de Matrícula Isenta

Trancamento de 
Matrícula

Isenta
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3.5 Formas de envio ao solicitante:

Para ex-alunos, alunos dos cursos da EaD ou em 
períodos não-letivos,  o  documento poderá ser  enviado 
via fax (a cobrar), e-mail ou via correio.

A forma de envio por correio é CARTA SIMPLES. 
Em  caso  de  SEDEX,  anexar  o  comprovante  de 
pagamento  com  o  valor  para  a  cidade  de  destino 
(informe-se nos correios).
*Pedidos  de  Programas  de  Disciplinas  com  3  (três) 
períodos ou mais serão enviados somente por SEDEX.
Atenção:  favor  confirmar,  junto  ao  DRGCA,  o 
recebimento  da  solicitação,  via  fax  ou  e-mail,   pelo 
telefone (35) 3299-1080.

3.6 Formas de Pagamento de Taxas

Para os pedidos de 2ª via ou documentos sujeitos 
à taxa de emissão, o pagamento deverá ser efetuado 
nas agências do Banco do Brasil S/A, diretamente no 
caixa ou por meio de transferência bancária, nos 
terminais de auto-atendimento, anexando o comprovante 
à solicitação.

Acesse ou  Impressão de GRU ou Transferência 
bancária.

3.6.1 Impressão de Guia de Recolhimento da União 
(GRU)

O pagamento da taxa junto ao DRGCA poderá ser 
feito por meio de GRU (Guia de Recolhimento da União) 
quitada. Para emiti-la, os interessados deverão acessar 
o site:
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https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simpl
es.asp e seguir o roteiro abaixo:

Preencha os campos a seguir para realizar a impressão:

Unidade Gestora (UG):153028
Gestão: 15248
Nome da Unidade: Será preenchido automaticamente 
após digitados o código e a gestão;
Código do Recolhimento: 288322;
Somente os campos acompanhados por (*) são de 
preenchimento obrigatório.
CNPJ ou CPF do Contribuinte (*): digite o CPF do 
solicitante;
 Nome do Contribuinte / Recolhedor (*): digite o nome do 
solicitante;
(=)Valor Principal: valor a ser recolhido (ver no item 3.4 o 
valor das taxas);
(=)Valor Total: digite novamente o valor a ser recolhido.
 
. Clique em emitir GRU Simples e uma nova janela será 
aberta para geração de PDF;
. Clique em imprimir;
. Em seguida dirija-se ao Banco do Brasil.

Atenção: Pra  clientes  do  Banco  do  Brasil  não  é 
necessária a emissão de GRU. O pagamento poderá ser 
feito por meio de transferência bancária.
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3.6.2 Transferência bancária para a Conta da União

Pagamento de taxas do DRGCA por meio de 
transferência bancária:

(Para clientes do Banco do Brasil)

• Dirija-se a um dos terminais das salas de Auto-
Atendimento do Banco do Brasil;

• Escolha a opção Movimentações Financeiras;
• Escolha a opção Transferências;
• Escolha a opção 4 - Transferência para a Conta 

Única da União;
• (clique "Fim" para continuar operação)

• Digite o valor da taxa 
• (clique "Fim" para continuar operação)

• Preencher os campos:
• Identificador 1 - 15302815248288322
• (clique "Fim" para continuar operação)
• Identificador 2 - CPF do depositante
• (clique "Fim" para continuar operação)

• Emitir comprovante

24



Guia do Estudante

4. Bacharelado Interdisciplinar

Para  saber  sobre  os  cursos  de Bacharelado 
Interdisciplinar  e  suas  modalidades  oferecidos  pela 
Unifal-MG, confira a página Cursos, da Pró-Reitoria de 
Graduação. 

5.  Obtenção de Novo Título

Para saber sobre o processo seletivo de 
"Obtenção de Novo Título", acompanhe os editais 
publicados pela Pró-Reitoria de Graduação, no link: 
http://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/editais.

Você  também pode  conferir  os  prazos  estipulados  no 
Calendário Acadêmico.

6. Reingresso

O  "Reingresso"  é  a  oportunidade  do  graduado 
formado  na  UNIFAL-MG  que  deseja  retornar  para  a 
complementação  de  outra  modalidade  (Bacharelado/ 
Licenciatura),  habilitação  ou  ênfase.  É  regulamentado 
pela Resolução CEPE nº 013/2012, de 10/4/2012.
-  Modalidade  é o conjunto de disciplinas de um curso 
que  habilita  o  aluno  para  o  exercício  de  profissões 
liberais (bacharelado) ou magistério (licenciatura);

- Habilitação  é a parte diversificada de um curso, com 
formação  profissional  específica,  dentro  das 
modalidades;

-  Ênfase  é uma sub-área de concentração de estudos 
dentro das modalidades ou habilitação de um curso.
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Para  saber  sobre  os  processos  seletivos  de 
"Reingresso", acompanhe os editais publicados pela Pró-
Reitoria  de  Graduação,  no  link:  http://www.unifal-
mg.edu.br/graduacao/editais.

Você também pode conferir os prazos estipulados 
no Calendário Acadêmico.
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7. Obtenção de Novo Título

Para  saber  sobre  o  processo  seletivo  de 
"Obtenção  de  Novo  Título",  acompanhe  os  editais 
publicados  pela  Pró-Reitoria  de  Graduação,  no  link: 
http://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/editais.

Você também pode conferir os prazos estipulados 
no Calendário Acadêmico.

8. Bacharelado Interdisciplinar e Modalidades

Para  saber  sobre  os  cursos  de  Bacharelado 
Interdisciplinar e  suas  modalidades  oferecidos  pela 
Unifal-MG, confira a página  Cursos, da Pró-Reitoria de 
Graduação.  

9. Monitorias

A  monitoria  é  uma  experiência  pedagógica 
oferecida  ao  discente  regularmente  matriculado  num 
curso  de  graduação.  As  atividades  de  monitoria 
compreendem  as  atribuições  auxiliares  relativas  aos 
encargos  acadêmicos  associados  a  uma  disciplina  ou 
equivalente, sendo desenvolvidos sob a orientação e a 
supervisão de um professor do componente em questão.

Para o exercício da monitoria o aluno deverá 
assinar um Termo de Compromisso  em que esteja 
definida a carga horária para a atividade. Para maiores 
informações sobre o Regulamentação do Programa de 
Monitoria, acessar o link: http://www.unifal-
mg.edu.br/graduacao/files/file/Monitoria/Regulamenta
%C3%A7%C3%A3o%20do%20Programa%20de%20Monitoria.pdf.

Formulários e modelos de documentos disponível 
em: http://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/?q=formularios_grad.
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10. Iniciação Científica

A  Iniciação  Científica  é  uma  modalidade  de 
pesquisa  desenvolvida  por  alunos  de  graduação  nas 
universidades  brasileiras  em  diversas  áreas  do 
conhecimento. 

O estudante-pesquisador  exerce  os  primeiros 
momentos  da  pesquisa  acadêmica,  como  a  escrita 
acadêmica, a apresentação de resultados em eventos, a 
sistematização  de  idéias,  a  sistematização  de 
referenciais  teóricos,  a  síntese  de  observações  ou 
experiências,  a  elaboração  de  relatórios  e  demais 
atividades envolvendo o ofício de pesquisador. 

As  principais  agências  financiadoras de projetos 
de  iniciação  científica  no  Brasil  (por  meio do 
oferecimento de bolsas anuais de incentivo à pesquisa) 
são o CNPq (em nível federal, através de seu Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o Pibic) e 
as agências estaduais de fomento à pesquisa, como a 
FAPEMIG. 

• Os editais de iniciação científica estão disponíveis 
no endereço eletrônico: http://www.unifal-mg.edu.br/prppg/?
q=node/107. 

• As Normas dos Programas de Iniciação científica 
estão disponíveis no endereço eletrônico: 
http://www.unifal-mg.edu.br/prppg/?q=normas_legislacao.

• Para mais informações, acesse: http://www.unifal-
mg.edu.br/prppg
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11. Estágios

A  busca  de oportunidades  de  estágios  é  de 
responsabilidade do discente, sejam eles obrigatórios ou 
não.  Quando disponíveis,  as vagas são divulgadas na 
página de Oportunidades da Comissão de Estágios. Na 
página de Links Externos há sugestões de Empresas de 
Recrutamento  que  divulgam  estágios  em  diferentes 
empresas. 

Para  outras  dúvidas,  sugere-se  a  leitura  da 
Cartilha sobre a Lei do Estágio do Ministério do Trabalho 
e Emprego.

11.1 Documentação para Estágio

Os seguintes documentos deverão ser 
providenciados pelo discente para registro do Estágio:

• Ficha de inscrição no Estágio (quando houver). 
• Cópia do RG e CPF. 
• 03 vias Termo de Compromisso de Estágio (Não 

Obrigatório para o BCT e Obrigatório para as 
Engenharias) devidamente preenchido e 
assinado. 

• 03 vias do Plano de Atividades do estagiário 
(elaborado pela empresa, preferencialmente).

• 02 vias do Termo de Convênio (Facultativo). 

Observações:

• O Professor Orientador do Estágio deve ser 
definido antes da preparação e entrega do Termo 
de Compromisso e do Plano de Atividades do 
Estagiário. O Coordenador da Comissão de 
Estágio não deverá ser indicado para a função. 

• O prazo médio de análise pela Assessoria de 
Relações Interinstitucionais, em Alfenas (MG), é 

29

http://www.unifal-mg.edu.br/arinter/
http://www.unifal-mg.edu.br/arinter/
http://www.unifal-mg.edu.br/ict/files/termo_convenio.doc
http://www.unifal-mg.edu.br/ict/files/termo_compromisso_estagio_obrigatorio.doc
http://www.unifal-mg.edu.br/ict/files/termo_compromisso_estagio_nao_obrigatorio.doc
http://www.unifal-mg.edu.br/ict/files/termo_compromisso_estagio_nao_obrigatorio.doc
http://www.mte.gov.br/politicas_juventude/Cartilha_Lei_Estagio.pdf
http://www.mte.gov.br/politicas_juventude/Cartilha_Lei_Estagio.pdf
http://www.unifal-mg.edu.br/ict/estagios_links_externos
http://www.unifal-mg.edu.br/ict/estagios_oportunidades


Guia do Estudante

de 15 dias. 
• Nenhum integrante do Campus de Poços de 

Caldas possui autorização e amparo legal para 
assinatura dos documentos de Estágio na Unifal-
MG. 

12. PET (Programa de Educação tutorial)

O  Programa  de  Educação  Tutorial  (PET)  é  um 
programa  de  comprovada  excelência,  o  qual 
compromete-se  fundamentalmente  em  aprimorar  os 
cursos de graduação. 

Trabalha-se com  quatro  vertentes  principais 
(Ensino,  Cultura,  Pesquisa  e  Extensão)  e  tem  como 
objetivo  formar cidadãos  que  aprendam  durante  três 
anos a trabalhar em equipe, a irradiar para os demais 
colegas o espírito de liderança e o compromisso com a 
geração  de  conhecimento  para  a  solução  dos  mais 
diversos problemas 

Cada  grupo  PET  conta  com  um  conjunto  de 
alunos bolsistas, um professor-tutor,  vários professores 
colaboradores e, muitas vezes, conta ainda com alunos 
voluntários que ajudam nas atividades do grupo. 

A renovação dos bolsistas é feita anualmente por 
meio  de  processo  seletivo  rigoroso,  quando  da  saída 
daqueles que concluem a graduação. Para ser tutor, o 
professor também passa por seleção. As atividades que 
contemplam Ensino, Cultura, Pesquisa e Extensão são 
programadas no início de cada ano letivo e ao final  é 
apresentado um relatório do trabalho efetuado à SESu 
(Secretaria  de  Ensino  Superior  -  órgão  do  MEC 
atualmente  responsável  pela  coordenação  do 
Programa).
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12.1 Editais

Disponível em: http://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/?q=editais

12.2 Regulamentos

Disponível  em:  http://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/?
q=regulam

12.3 Contato

• PET Biologia: petbiologia@hotmail.com

• PET Ciência e Economia: 
http://petvarginha.wordpress.com                                  
petunifalbice@gmail.com

• PET Enfermagem:  
petenfermagem@googlegroups.com

• PET Fisioterapia: petfisioterapiaunifal@gmail.com

• PET Farmácia: petfarma.unifal@gmail.com

• PET Letras: petletrasunifal@googlegroups.com 
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13. Mobilidade acadêmica

O Programa ANFIDES de Mobilidade Acadêmica 
(PMA)  é  um  convênio  promovido  pela  Associação 
Nacional  dos  Dirigentes  das  Instituições  Federais  de 
Ensino  Superior  –  ANDIFES  de  abrangência  nacional, 
voltado para estudantes que cursam a Graduação. 

Está  direcionado  somente  aos  alunos 
regularmente Matriculados em cursos de Graduação de 
Instituições  Federais  de  Ensino  Superior  brasileiras 
(IFES) e que tenham integralizado todas as disciplinas 
previstas  para  o  primeiro  ano  ou  1º  e  2º  semestres 
letivos  do  curso,  na  IFES  de  origem,  e  possuam,  no 
máximo,  uma  reprovação  por  período  letivo  (ano  ou 
semestre). 

O Acordo de Cooperação entre a ANDIFES e o 
Banco  Santander  disponibilizou  para  a  Unifal-MG,  5 
bolsas no valor de R$500,00 mensais, por um período de 
cinco  meses,  relativas  ao  programa  de  mobilidade 
acadêmica, destinado a alunos de graduação. 

- Como participar: o aluno da UNIFAL-MG interessado 
deve preencher o Formulário de Requerimento 
disponível no link: http://www.unifal-

mg.edu.br/graduacao/sites/default/files/Requerimento

%20_Programa_de_Mobilidade_Academica.pdf, para 
participação no Programa de Mobilidade Acadêmica - 
PMA,  e encaminhá-lo via protocolo à Pró-Reitoria de 
Graduação da UNIFAL-MG. 

Para saber mais detalhes sobre como é todo o 
processo de aprovação da mobilidade acadêmica 
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consulte a documentação apresentada, disponível no 
link: http://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/?q=node/7#participar.

Prezado aluno, caso tenha alguma dúvida, ela pode ser 
encaminhada à coordenação do programa pelo e-mail:  
italo.leon@unnifal-mg.edu.br

14. Programa Ciência Sem Fronteiras

Ciência sem Fronteiras é um programa que busca 
promover  a  consolidação,  expansão  e 
internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação 
e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e 
da mobilidade internacional. 

A  iniciativa  é  fruto  de  esforço  conjunto  dos 
Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e 
do  Ministério  da  Educação  (MEC),  por  meio  de  suas 
respectivas instituições de fomento – CNPq e Capes –, e 
Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico 
do MEC.  

A UNIFAL-MG  fez  a  adesão  para  participar  do 
Programa  Ciência  sem  Fronteiras  portanto  os  alunos 
devem  seguir  as  orientações  para  este  tipo  de 
candidatura.  O  candidato  que  será  selecionado  e 
indicado  pela  UNIFAL-MG  deverá  obrigatoriamente 
preencher os requisitos exigidos pelo Programa Ciência 
sem Fronteiras e pela UNIFAL-MG:

I. Estar matriculado em curso de nível superior nas áreas 
e temas prioritárias do Programa Ciência sem Fronteiras;
II. Ter nacionalidade brasileira;
III. Ter integralizado no mínimo 20% e, no máximo, 90% 
do currículo previsto para seu curso, no momento do 
início previsto da viagem de estudos;
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IV. Apresentar nível mínimo de proficiência na língua do 
país que pretende se candidatar conforme as exigências 
das respectivas chamadas públicas;
V. Apresentar perfil de aluno de excelência, baseado no 
bom desempenho acadêmico segundo critérios da IES 
(CDA>7).

Obs.: Apenas Portugal não está exigindo teste de 
proficiência em língua estrangeira.

Na Unifal-MG, acesse:

http://www.unifal-mg.edu.br/comunicacao/cienciasemfronteiras

14.1 Inscrição no programa

A  candidatura  deverá  ser  feita  preenchendo  o 
formulário  online disponível  na  página  do  programa. 
Além do preenchimento do formulário online o candidato 
deverá  entregar  a  ficha  de  candidatura,  bem  como  a 
declaração de permanência devidamente preenchida na 
Assessoria de Relações Interinstitucionais localizada no 
Prédio  O,  sala  306  ou  423  (Campus  Alfenas) ou  no 
DRGCA do Campus de Poços de Caldas.

14.2 Informações

Para mais informações, acesse: 
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br

Na  UNIFAL-MG  (Assessoria  de  Relações 
Interinstitucionais),  entre  em  contato  com  o  Prof. 
Masaharu Ikegaki pelo telefone (35) 3299-1102 ou e-mail 
arinter@unifal-mg.edu.br.
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15. Lista dos principais links no site da Unifal-MG:

a) Portal CEAD: http://cead.unifal-mg.edu.br

b) DRGCA (Depto. De Registros Gerais e Controle 
Acadêmico): http://www.unifal-mg.edu.br/drgca

c) Pró-reitoria de graduação: http://www.unifal-
mg.edu.br/graduacao

d) Pesquisa e Pós-Graduação: http://www.unifal-
mg.edu.br/prppg 

e) Assuntos Comunitários e Estudantis: http://www.unifal-
mg.edu.br/prace

f) Espaço do aluno: http://www.unifal-
mg.edu.br/academico
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16. Sistema de Webconferência

O  CEAD  utiliza,  atualmente,  para  suas 

webconferências  o  software Adobe®  Acrobat  Connect  

TM.  Esse  sistema  é  disponibilizado  pela  RNP  (Rede 

Nacional de Ensino e Pesquisa) e o acesso ocorre por 

meio de um link, com uso de um navegador de internet.

Os  encontros  por  webconferência  podem  ser 

gravados  e  disponibilizados  para  posterior  acesso 

(pergunte ao seu professor).

O  acesso  à  webconferência  poderá  ocorrer  a 

partir  do  link no  Portal  do  CEAD  (Figura  18)  ou 

diretamente  pelo  link a  seguir: 

http://webconf.rnp.br/uab_unifal.

Clique no menu “Web 

Conferência” e depois no link 

“Conferência Web RNP”. 

Após clicar no link da 

webconferência você será 

direcionado à tela de login.
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Clique em Entrar 

como convidado, 

digite seu nome 

(preferencialmente 

com o nome do polo 

abreviado ou 

sobrenome) e clique 

no botão Entrar na sala.

Após acessar  o  sistema,  poderá aparecer 

uma tela indicando que a reunião não começou, nesse 

caso,  aguarde  alguns  minutos  e  tente  acessar 

novamente (passo anterior).

Caso  apareça  a  tela  que  a  webconferência  está  em 
andamento  (Figura  abaixo),  clique  no  botão  Solicitar 
entrada e aguarde ter seu acesso ao ambiente liberado.
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17. Atendimento CEAD

a. Dúvidas sobre o curso: escrever diretamente ao 
coordenador do seu curso.

b. Dúvidas sobre a disciplina: perguntar ao tutor 
presencial, caso este não possa ajudar, escrever ao tutor 
a distância de seu polo (via Moodle).

c. Atendimento administrativo: segunda a sexta feira, 

das 7:00h às 11:00h e 13:00h às 17:00h.

Telefones: (35) 3299-1378 e 3299-1492.

d. Atendimento de suporte técnico: segunda a sexta 

feira, das 7:00h às 11:00h e 13:00h às 22:00h e sábado, 

das 8:00h às 16:00h. Telefones: (35) 3299-1407.

e. E-mail do suporte presencial: 

cead.suporte@unifal-mg.edu.br 

f. E-mail do suporte online: ceadunifalmg@gmail.com 

g. Atendimento online (virtual): segunda a sexta feira, 

das 7:00h às 22:00h e sábado, das 7:00h às 12:00h.

Via skype: suportecead 

Google talk: ceadunifalmg@gmail.com 
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17.1 Redes Sociais

Facebook: https  ://  www  .  facebook  .  com  /  ceadunifalmg  

Twitter: http://twitter.com/ceadunifalmg

17.2 Endereço CEAD

Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG

Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD)

Rua: Gabriel Monteiro da Silva, 700 – Centro

Prédio R, sala: 103

Alfenas - MG - CEP: 37130-000

17.2 Endereço DRGCA

Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG

Departamento  de  Registros  Gerais  e  Controle 

Acadêmico (DRGCA)

Rua: Gabriel Monteiro da Silva, 700 – Centro

Prédio R, sala: 103

Alfenas - MG - CEP: 37130-000
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