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A PROGRAD informa que o período para solicitar a Colação de grau será de 01 a 11/12/2020.
O discente que atingir 100% da carga horária ao término do período 2020/5, bem como tiver
sua regularidade no ENADE lançada no e-Campus e atestada pela Coordenação do seu curso,
estará apto a colar grau.
Não há previsão de data para acontecer a Colação de grau, pois a PROGRAD aguarda a
apreciação da proposta de Calendário Acadêmico pelo CONGRAD. Por isso, as informações
sobre a sessão solene deverão ser divulgadas pelos setores dos campi responsáveis pela
tarefa (Dicom, Comissões responsáveis em Janaúba e Unaí).

Sobre as condições para a Colação de grau antecipada, a PROGRAD informa que, nos termos
do Art. 131 § 1º da Resolução 11/2019, será permitida a colação de grau antecipada ao
discente que se enquadrar e comprovar os critérios no ato da solicitação. A data limite para
solicitar a colação de grau antecipada será 23/12/2020.

O Requerimento de Cola&ccedil;&atilde;o de Grau  e outras orientações, por exemplo,
encerramento do vínculo com a Biblioteca, estão disponíveis no link 
http://www.ufvjm.edu.br/prograd/2016-10-21-19-39-30.html
.

  

* Aos possíveis formandos do BCA, BCT e BHU, esclarecemos que não haverá novo processo
seletivo de transição para 2020/1. A transição ocorreu antes das aulas iniciarem e serem
suspensas em março/2020. Se você conseguiu completar 100% da carga horária em 2020/5,
deverá escolher uma das seguintes opções:

  

  

a) Continuar com a matrícula do bacharelado interdisciplinar ativa e, no período de ajuste com
o Coordenador do curso para o qual pretende transitar, se matricular nas UCs dos cursos de
Unaí (no caso do BCA), das engenharias (no caso dos BCTs) e das licenciaturas (no caso do
BHu). Se essa operação no sistema não der certo com a Coordenação do curso pretendido,
solicite o ajuste ao coordenador do seu curso bacharelado interdisciplinar;

  

ou

  b) Colar grau nas datas previstas no Calendário Acadêmico aprovado na Reunião do
CONGRAD de 11/12/2020 que ainda será homologado pelo CONSEPE. As datas estão no
mês de janeiro/2021 (opcional para BCT e BHu em 26/01) e (opcional para BCA em 27/01). Se
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optar por colar grau, você não poderá fazer nenhuma matrícula em 2020/1 e só terá a
possibilidade de transitar para os cursos de Unaí, engenharias e licenciaturas na transição de
2020/2.

*Atualizada em 11/12/2020
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