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MANUAL DO
FUTURO ENGENHEIRO



- Inovações e Tendências
   em Engenharia Civil

Neste período há uma disciplina de  Seminários
Concentrada, sem dia reservado. Acompanhe as informações pelo Canvas.

Em 2023-2 este período será 
ofertado somente no turno NOITE

Currículo 6210      aulas de 13/fev a 12/jul

período

noite

17:10 ~ 18:00

18:00 ~ 18:50

19:00 ~ 19:50

19:50 ~ 20:40

20:50 ~ 21:40

21:40 ~ 22:30

manhã

08:50 ~ 09:40

09:40 ~ 10:30

10:40 ~ 11:30

11:30 ~ 12:20

SEG TER QUA QUI SEX

Prof.ª Juliana
prática - grupo 1
Design na Engenharia

Prof.ª Juliana
teórica
Design na Engenharia

Prof. Marcelo
Álgebra Vetorial

Prof.ª Ana Paula
prática - grupo 1
Química Tecnológica

Prof.ª Ana Paula
teórica
Química Tecnológica

Prof. Marcio
Cálculo 1

Prof. Bruno
grupo 1
Carreira na Eng Civil

Prof. Marcio
Cálculo 1

Prof. Marcelo
Álgebra Vetorial



Caso precise cursar disciplinas deste período no currículo 6209, . Algumas deixarão de ser ofertadas e não terão priorize a matrícula nelas
equivalência direta no currículo 6210. Para mais informações, procure o Colegiado do curso no começo do semestre.

ÚLTIMA OFERTA das disciplinas deste período no currículo 6209

ATENÇÃO

- Algoritmos p/ Engenharia

Neste período há uma disciplina semipresencial
Consulte a seção «Informações» para saber mais

+

Investigação Científica na Engenharia Civil deixará de existir em 2023-2.
No lugar virá , em 2024-2.TAI: Comunicação e Expressão em Linguagem Científica

Tecnologia e Sociedade deixará de ser ofertada na Eng Civil em 2023-2, e 
retornará em 2026-2.

OBSERVAÇÕES

Em 2023-2 este período será 
ofertado somente no turno MANHÃ

Currículo 6209      aulas de 01/fev a 30/jun

período
ÚLTIMA OFERTA

noite

17:10 ~ 18:00

18:00 ~ 18:50

19:00 ~ 19:50

19:50 ~ 20:40

20:50 ~ 21:40

21:40 ~ 22:30

manhã

08:50 ~ 09:40

09:40 ~ 10:30

10:40 ~ 11:30

11:30 ~ 12:20

SEG TER QUA QUI SEX

Prof. Marcelo
prática - grupo 1
Física Investigativa

Prof. Delboni
Física: Mecânica

Prof. Bruno
grupo 1
Investig Científica

Prof. Neil
prática
Algoritmos p/ Eng

Prof. Gerson
Tecnol e Sociedade

Prof.ª Juliana
teórica
Repr Edificações

Prof. Delboni
Física: Mecânica

Prof.ª Sonia
Cálculo 2

Prof.ª Juliana
prática - grupo 1
Repr Edificações

Prof.ª Sonia
Cálculo 2



- Mecânica dos Sólidos
- Fenômenos de Transporte

Neste período há disciplinas virtuais assíncronas
Consulte a seção «Informações» para saber mais

Currículo 6209      aulas de 01/fev a 30/jun

período
PENÚLTIMA OFERTA

Em 2023-2 este período será 
ofertado somente no turno NOITE

noite

17:10 ~ 18:00

18:00 ~ 18:50

19:00 ~ 19:50

19:50 ~ 20:40

20:50 ~ 21:40

21:40 ~ 22:30

manhã

08:50 ~ 09:40

09:40 ~ 10:30

10:40 ~ 11:30

11:30 ~ 12:20

SEG TER QUA QUI SEX

Prof. Delboni
Física: Eletromag

Prof. Marcelo
Cálculo 3

Prof. Delboni
prática - grupo 1
Eletricidade Experim

Prof. Luiz
Ciência Mater Constr

Prof. Luiz
Ciência Mater Constr

Prof. Daniel
prática - grupo 1
Geomática

Prof.ª Simone
Fluidos

Prof. Daniel
teórica
Geomática

Prof. Daniel
prática - grupo 1
Geomática

Prof.ª Simone
Fluidos

Prof. Luiz
Ciência Mater Constr

Prof. Delboni
Física: Eletromag

Prof. Marcelo
Cálculo 3

Prof. Marcelo
prática - grupo 1
Eletricidade Experim

Prof. Daniel
teórica
Geomática



noite

17:10 ~ 18:00

18:00 ~ 18:50

19:00 ~ 19:50

19:50 ~ 20:40

20:50 ~ 21:40

21:40 ~ 22:30

manhã

08:50 ~ 09:40

09:40 ~ 10:30

10:40 ~ 11:30

11:30 ~ 12:20

SEG TER QUA QUI SEX

Fechamento das turmas manhã

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO
(01/02/2023):

- Estatística

Neste período há uma disciplina virtual assíncrona
Consulte a seção «Informações» para saber mais

- Filosofia: Razão e Modernidade (40h)

Não equivalência
Se você está no currículo 6205, 6206 ou 6208, esta disciplina tem carga 
horária menor do que a que você necessita cursar. Inclua a disciplina de 
68h de outro curso na 3ª etapa e/ou procure o Colegiado do curso no 
começo do semestre letivo. Saiba mais na seção « »Equivalências

Currículo 6209      aulas de 01/fev a 30/jun

período

Prof. Marcelo
EDO

Prof.ª Marialva
Constr e Sustentab

Prof.ª Marialva
Constr e Sustentab

Prof.ª Sonia
Hidráulica

Prof. Gabriel
Estr Isostáticas

*
Prof. Gerson
Fil: Raz Mod (40h)

Prof. Luiz
Ciências Argam Concr



- Hidrologia (40h)

Não equivalência
Se você está no currículo 6205, 6206 ou 6208, esta disciplina 
tem carga horária menor do que a que você necessita cursar. Inclua 
junto « » e/ou procure o Colegiado do curso no Obras de Drenagem
começo do semestre letivo. Saiba mais na seção «Equivalências»

2*- Cultura Religiosa: Fenômeno Religioso (40h)

Não equivalência
Se você está no currículo 6205, 6206 ou 6208, esta disciplina tem carga 
horária menor do que a que você necessita cursar. Inclua a disciplina de 
68h de outro curso na 3ª etapa e/ou procure o Colegiado do curso no 
começo do semestre letivo. Saiba mais na seção «Equivalências»

1*

Currículo 6209      aulas de 01/fev a 30/jun

período

Os períodos 5º a 10º são ofertados 
somente no turno NOITE

noite

17:10 ~ 18:00

18:00 ~ 18:50

19:00 ~ 19:50

19:50 ~ 20:40

20:50 ~ 21:40

21:40 ~ 22:30

SEG TER QUA QUI SEX

2*
Prof.ª Simone
Hidrologia

Prof.ª Simone
Obras de Drenagem

Prof.ª Marialva
Desempenho Edific

Prof. Flavio
Tensões Deform Mat

Prof. Lideir
Instalações Elétricas

Prof. Flavio
Tensões Deform Mat

Prof. Bruno
Geotecnia 1

Prof.ª Juliana
Noções de Arq e Urb

1*
Prof. João Bosco
Cult Rel: Fen Rel (40h)

Prof. Bruno
Geotecnia 1



As disciplinas « » são de curso obrigatório, mas Optativas
o aluno tem a  de escolher entre um conjunto de opção
disciplinas pré-selecionadas de outros cursos, a que tem 
mais afinidade. Visam uma formação complementar 
multidisciplinar, permitindo o contato com outras áreas.

- Optativa 1

Neste período há uma disciplina virtual assíncrona
Consulte a seção «Informações» para saber mais

- Filosofia:
   Antropologia e Ética

Neste período há uma disciplina semipresencial
Consulte a seção «Informações» para saber mais

+

Currículo 6209      aulas de 01/fev a 30/jun

período

noite

17:10 ~ 18:00

18:00 ~ 18:50

19:00 ~ 19:50

19:50 ~ 20:40

20:50 ~ 21:40

21:40 ~ 22:30

SEG TER QUA QUI SEX

Prof. Ronald
Geotecnia 2

Prof.ª Simone
Instal Hidrossanitárias

Prof.ª Juliana e Prof.ª Simone
grupo 1
Projeto Civil 1

Prof. Gabriel
Estr Hiperestáticas

Prof. Ronald
Geotecnia 2

Prof.ª Simone
Instal Hidrossanitárias

Prof. Sibelius
parte presencial
Fil: Antropol e Ética

Prof. Gabriel
Estr Hiperestáticas



- Fundações (40h)

Não equivalência
Se você está no currículo 6205, 6206 ou 6208, esta disciplina tem 
carga horária menor do que a que você necessita cursar. Inclua a 
disciplina de 68h do 8º período e/ou procure o Colegiado do curso no 
começo do semestre letivo. Saiba mais na seção «Equivalências»

- Cidades Inteligentes

Neste período há uma disciplina semipresencial
Consulte a seção «Informações» para saber mais

+

Currículo 6209      aulas de 01/fev a 30/jun

período

noite

17:10 ~ 18:00

18:00 ~ 18:50

19:00 ~ 19:50

19:50 ~ 20:40

20:50 ~ 21:40

21:40 ~ 22:30

SEG TER QUA QUI SEX

*
Prof. Ronald
Fundações (40h)

Prof. Luiz
Conc Arm: Sol Simples

Prof. Luiz
Conc Arm: Sol Simples

Prof. Daniel
Trat Água e Resíduos

Prof. Daniel
Trat Água e Resíduos

Prof. João Bosco
Cult Rel: Pes e Socied

Prof.ª Simone
grupo 1
Projeto Civil 2

Prof. Luiz
MEF

Prof. Letti
parte presencial
Cidades Inteligentes



Caso precise cursar disciplinas deste período nos currículos 6208, 6206 ou 6205, . Algumas deixarão de ser ofertadas priorize a matrícula nelas
e não terão equivalência direta nos currículos 6209 e 6210. Para mais informações, procure o Colegiado do curso no começo do semestre.

ÚLTIMA OFERTA das disciplinas deste período no currículo 6208

ATENÇÃO

- Instalações Hidrossanitárias Prediais
- Método dos Elementos Finitos

Convergência
Estas disciplinas serão ofertadas convergentes com as disciplinas do 6º e 7º 
período, respectivamente, e seguirão o calendário de 20 semanas (01/fev a 30/jun).

- Economia

Neste período há uma disciplina virtual assíncrona
Consulte a seção «Informações» para saber mais

Estradas não será ofertada em 2023-2, e retornará em 2024-1.

As demais disciplinas marcadas com         deixarão de existir e não 
terão disciplina equivalente direta. Necessitarão ter carga horária 
somada com outra disciplina a ser cursada.

OBSERVAÇÕES ÚLTIMA OFERTA
Currículo 6208      aulas de 01/fev a 10/jun
                                                e de 01/fev a 30/jun (     )

período

noite

17:10 ~ 18:00

18:00 ~ 18:50

19:00 ~ 19:50

19:50 ~ 20:40

20:50 ~ 21:40

21:40 ~ 22:30

SEG TER QUA QUI SEX

Prof. Luiz
Estr Concr Armado 2

Prof. Gabriel
Teoria Estruturas 2

Prof.ª Simone
Instal Hidráulicas

Prof. Luiz
Estr Concr Armado 2

Prof. Ronald
Fundações (68h)

Prof. Bruno
Estradas

Prof.ª Simone
Instal Hidráulicas

Prof. Bruno
Estradas

Prof. Luiz
Intro MEF

Prof. Ronald
Fundações (68h)



Abertura do grupo 2 de TCC1
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO (08/02/2023):

Tópicos em Engenharia Civil
Disciplina de tema variável. Neste semestre será 
« ».Microsoft Excel para Engenharia

- Estágio Obrigatório
- Tópicos em Engenharia Civil

Neste período há disciplinas remotas síncronas
Consulte a seção «Informações» para saber mais

Há possibil idade de receber 
orientações remotas em TCC 1. 
Consulte as professoras.

Orientação presencial ou remota

- Gerenciamento
   das Construções

Neste período há uma disciplina semipresencial
Consulte a seção «Informações» para saber mais

+

Só são abertos novos 
grupos, caso os grupos 
existentes já estejam 
lotados.

Desdobramento de grupos de TCC

G1 G2

Gn

+

PENÚLTIMA OFERTA

Currículo 6208      aulas de 01/fev a 10/jun

período

noite

17:10 ~ 18:00

18:00 ~ 18:50

19:00 ~ 19:50

19:50 ~ 20:40

20:50 ~ 21:40

21:40 ~ 22:30

10:40 ~ 11:30

11:30 ~ 12:20

SEG TER QUA QUI SEX

Prof. Bruno
Tópicos em Eng Civil

Prof. Bruno
grupo 1
Estágio Obrigatório

Prof. João Bosco
Cult Rel: Pes e Socied

Prof. Gabriel
Estrut Aço e Madeira

Prof.ª Juliana
grupo 1
TCC 1

Prof. Daniel
Saneamento 1

Prof.ª Marialva
parte presencial
Gerenc Construções

Prof. Daniel
Saneamento 1

Prof. Gabriel
Estrut Aço e Madeira

Prof.ª Simone
grupo 1
TCC 1

Prof.ª Simone
grupo 2
TCC 1

Prof.ª Juliana
grupo 2
TCC 1



- Empreendedorismo e Plano de Negócios
   ou Empreendedorismo e Inovação

Neste período há uma disciplina virtual assíncrona
Consulte a seção «Informações» para saber mais

Há possibil idade de receber 
orientações remotas em TCC 2. 
Consulte os professores.

Orientação presencial ou remota

Só são abertos novos 
grupos, caso os grupos 
existentes já estejam 
lotados.

Desdobramento de grupos de TCC

G1 G2

Gn

+

Currículo 6208      aulas de 01/fev a 10/jun

período

noite

17:10 ~ 18:00

18:00 ~ 18:50

19:00 ~ 19:50

19:50 ~ 20:40

20:50 ~ 21:40

21:40 ~ 22:30

SEG TER QUA QUI SEX

Prof. Daniel
Saneamento 2

Prof. Caponi
grupo 1
TCC 2

Prof. Luiz
grupo 2
TCC 2

Prof. Luiz
grupo 1
TCC 2

Prof. Gabriel
Pontes de Concr Arm

Prof. Caponi
grupo 2
TCC 2

Prof. Gabriel
Pontes de Concr Arm

Prof. Bruno Fraga
Legislação Aplicada

Prof. Daniel
Saneamento 2

Prof. Flavio
Concreto Protendido

Abertura do grupo 2 de TCC2

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO
( /02/2023):17



continua

+ trabalho de complementação
Design na Engenharia

Geometria Descritiva
+ Expressão Gráfica I
+ Laboratório de Expressão Gráfica I

Concreto Armado: Solicitações SimplesEstrutura de Concreto Armado I

Estatística (virtual)
 (virtual)+ Probabilidade

Estatística e Probabilidade

Cultura Religiosa:
Fenômeno Religioso (68h) (virtual)Cultura Religiosa: Fenômeno Religioso (68h)

Ciências do Ambiente (virtual)Ciências Ambientais

+ trabalho de complementação

Cálculo I
+ Cálculo II
+ Cálculo III

Cálculo I
+ Cálculo II
+ Cálculo III
+ Cálculo IV

+ disciplina para ar CHsom
Álgebra VetorialÁlgebra Linear

+ Geometria Analítica

curse estas disciplinas

currículo
&

currículo

para ter equivalências nestas disciplinas

currículo

Disciplinas unidas por uma barra
recebem equivalência em conjunto

Disciplina a ser ofertada
nos próximos semestres

Disciplina em oferta
pela última vez

Disciplina em oferta

Disciplina extinta

legenda

Equivalências válidas para 2023-1. Sempre consulte o Colegiado.

De acordo com as Normas Acadêmicas 
da PUC Minas, para que uma disciplina 
tenha equivalência a outra disciplina 
cursada, é necessário que haja no 
mínimo 80% de compatibilidade de 
conteúdo e carga horária.

Quando este percentual fica entre 
60% e 79%, então é necessário somar 
um trabalho de complementação.

Já quando há uma relação de 59% ou 
menos, então não há equivalência, nem 
m e s m o  c o m  o  t r a b a l h o  d e 
complementação, sendo necessário 
cursar outra disciplina para somar 
carga horária.

Verifique a seguir as equivalências 
entre os currículos 6208 e 6209 das 
disciplinas que tiveram seus nomes 
alterados.

D i s c i p l i n a s  q u e  n ã o  e s t ã o 
a p r e s e n t a d a s  a q u i ,  d e v e m  s e r 
averiguadas de forma personalizada 
(caso a caso) com o Colegiado do curso 
a partir do começo do semestre letivo.



continua

Carreira na Engenharia CivilIntrodução à Engenharia

Geotecnia IIMecânica dos Solos II

+ trabalho de complementação
Geotecnia IGeologia

+ Mecânica dos Solos I

Hidrologia
+ Obras de Drenagem

Hidrologia Aplicada

Equações Diferenciais OrdináriasFundamentos de Equações Diferenciais

Eletricidade ExperimentalLaboratório de Física Geral III

+ disciplina para CHsomar 
Física: EletromagnetismoFísica Geral III

Física InvestigativaLaboratório de Física Geral I

Física: MecânicaFísica Geral I

Filosofia: Razão e Modernidade (68h) (virtual)Filosofia: Razão e Modernidade (68h)

Fenômenos de Transportes (40h) (virtual)
+ Fluidos: Estática e Cinemática

Fenômenos de Transportes (68h)

Representação de EdificaçõesExpressão Gráfica II

curse estas disciplinas

currículo
&

currículo

para ter equivalências nestas disciplinas

currículo

Disciplinas unidas por uma barra
recebem equivalência em conjunto

Disciplina a ser ofertada
nos próximos semestres

Disciplina em oferta
pela última vez

Disciplina em oferta

Disciplina extinta

legenda

Equivalências válidas para 2023-1. Sempre consulte o Colegiado.



continua

GeomáticaTopografia

Construções e Sustentabilidade
+ Desempenho das Edificações

Tecnologia das Construções I
+ Tecnologia das Construções II

(ofertada na Eng Produção, inclusão na 3ª etapa)
Segurança e Saúde no TrabalhoSegurança do Trabalho

+ trabalho de complementação
Química TecnológicaQuímica Geral

Laboratório de Química Geral+ 

+ trabalho de complementação
Algoritmos para EngenhariaProgramação de Computadores

Laboratório de Programação de Computadores+ 

+ trabalho de complementação

Mecânica dos Sólidos (virtual)
+ Estruturas Isostáticas
+ Tensões e Deformações dos Materiais
+ Estruturas Hiperestáticas
+ Método dos Elementos Finitos

Mecânica Geral
+ Resistência dos Materiais
+ Resistência dos Materiais II
+ Resistência dos Materiais III
+ Teoria das Estruturas I
+ Teoria das Estruturas II
+ Introdução ao Método dos Elementos Finitos

Ciência dos Materiais de ConstruçãoMateriais de Construção Civil II

Ciência das Argamassas e ConcretosMateriais de Construção Civil I

curse estas disciplinas

currículo
&

currículo

para ter equivalências nestas disciplinas

currículo

Disciplinas unidas por uma barra
recebem equivalência em conjunto

Disciplina a ser ofertada
nos próximos semestres

Disciplina em oferta
pela última vez

Disciplina em oferta

Disciplina extinta

legenda

Equivalências válidas para 2023-1. Sempre consulte o Colegiado.



Caso você precise realizar TC, procure um professor da área daquela disciplina (mesmo já a tendo cursado, e não estando matriculado nela no 
semestre) informe qual a sua necessidade, e combine com ele o conteúdo, formato e data de entrega do trabalho. O professor enviará para o 
Colegiado o seu TC corrigido e com um conceito « » para que a gente possa validar a complementação, e posterior equivalência da apto/não apto
disciplina.

Mas atenção! O TC deve ser  (fevereiro ou agosto), e a solicitado ao professor no primeiro mês de aula entrega não pode ultrapassar o último dia 
letivo do semestre.

As Normas Acadêmicas preveem que caso uma disciplina cursada tenha conteúdo e carga 
horária compatível com outra disciplina abaixo de 80%, mas acima de 60%, é possível 
atribuir equivalência somando a disciplina a uma complementação. No curso de 
Engenharia Civil, atualmente, estamos utilizando o  como Trabalho de Complementação
atividade para este fim.

TRABALHO DE
COMPLEMENTAÇÃO

Saneamento I
+ Saneamento II

Redes de Água e Esgoto
+ Tratamento de Água e de Resíduos

Empreendedorismo e Inovação (virtual)Gestão de Startups e Negócios Digitais

Estrutura de Concreto Armado IIConcreto Armado: Solicitações Compostas

Estrutura de Aço e MadeiraAço e Madeira

curse estas disciplinas

currículo

para equivalências nestas disciplinasadiantar 

currículo

Disciplinas unidas por uma barra
recebem equivalência em conjunto

Disciplina a ser ofertada
nos próximos semestres

Disciplina em oferta
pela última vez

Disciplina em oferta

Disciplina extinta

legenda

Equivalências válidas para 2023-1. Sempre consulte o Colegiado.



VIRTUAIS
ASSÍNCRONAS

REMOTAS
SÍNCRONAS

+SEMIPRESENCIAIS

PRESENCIAIS

Saiba mais sobre cada tipo nas próximas páginas

Nosso curso tem disciplinas que funcionam em vários formatos:

das disciplinas



Estas disciplinas tem 50% da carga horária realizada de forma 
virtual, no Canvas, por um professor que pode ser de outra unidade. 
Nesta parte, você terá contato com os conceitos teóricos e 
fundamentais. Você assiste toda semana, no dia e horário que 
preferir. Nesta parte não é feita chamada.
Os outros 50% são realizados presencialmente, em sala de aula, em 
dia e horário pré-determinado, com um professor local. Nesta parte 
você aprofunda o conhecimento que obteve da parte virtual, e 
realiza exercícios e práticas, quando programado. Há controle de 
frequência.
Ambas as partes têm avaliações e trabalhos, e você precisa se 
atentar aos critérios do professor de cada parte.

+SEMIPRESENCIAIS

São as aulas do jeito que você está acostumado: na sala 
de aula, na companhia dos colegas e do professor. 
Acontecem em dias e horários pré-determinados, 
dentro da grade semanal, e há controle de frequência. 
O material de estudo extraclasse é disponibilizado pelo 
Canvas.

PRESENCIAIS

das disciplinas



Para solicitar inclusão de uma disciplina virtual assíncrona:
Na 1ª etapa, selecione normalmente, da lista de disciplinas.
Na 3ª etapa, selecione: campus Coração Eucarístico > curso EAD PUC Minas Virtual > turno Virtual > inclua a disciplina

DICA

Você assiste às aulas e estuda o conteúdo nos dias e 
horários que preferir, respeitando os prazos das provas 
e atividades. Não há chamada.
Todo o acesso é feito pelo Canvas, inclusive a 
comunicação com o professor (que pode ser de outra 
unidade da Universidade).
Atenção, estas disciplinas podem ter critérios de 
avaliação (de provas, trabalhos e REAV) diferentes do 
que você está acostumado no curso.

VIRTUAIS
ASSÍNCRONAS

As aulas acontecem em dias  e horários pré-
determinados, dentro da grade semanal. Você 
acompanha às aulas e responde à chamada pelo Teams.
As provas e atividades são realizadas remotamente, 
pelo Canvas, onde também fica disponibilizado o 
material de estudo.

REMOTAS
SÍNCRONAS

das disciplinas

São 5 disciplinas « » de curso obrigatório, mas o aluno tem a  de Optativas opção
escolher entre um conjunto de disciplinas pré-selecionadas de outros cursos, as 
que têm mais afinidade. Visam uma formação complementar multidisciplinar, 
permitindo o contato com outras áreas.
Se for do interesse do aluno cursar alguma disciplina que não esteja na lista pré-
selecionada, deve procurar o Colegiado do curso para discutir a possibilidade de 
cursar a disciplina desejada.

Entre as estão as OPTATIVASvirtuais assíncronas 



Nós chamamos de  o conjunto de disciplinas e atividades complementares que um aluno precisa «currículo»
realizar durante a graduação para ser considerado apto a colar grau.

Periodicamente, o NDE ( , que é um órgão composto de docentes do curso) analisa Núcleo Docente Estruturante
as demandas do mercado, as mudanças na legislação, as determinações do Conselho de Classe Profissional (o 
CREA), bem como as diretrizes internas da Universidade, e adequa o currículo do curso apropriadamente.
Quando um aluno ingressa no curso, ou realiza qualquer alteração na matrícula (troca de turno, por exemplo), 
de acordo com as Normas Acadêmicas, deve ser alocado no currículo mais recente (mesmo que tenha 
ingressado anteriormente em outro currículo).

Atualmente, há disciplinas sendo ofertadas nos currículo ,  e . Mas ainda temos alunos que 6208 6209 6210
pertencem aos currículos  e . Por causa disto, sempre pedimos muita atenção ao realizar a inclusão 6205 6206
de uma disciplina, pois o aluno pode estar incluindo uma disciplina de um currículo diferente do qual pertence. 
Esta disciplina pode ter conteúdo e/ou carga horária divergente, apesar do nome ser igual ou parecido, e não ter 
equivalência direta (necessitando de complementação de carga horária), ou ainda, não ter equivalência.

Na seção « » você verá uma lista das disciplinas equivalentes entre os currículos, aquelas que Equivalências
precisam de complementação, e aquelas que não são equivalentes. Em caso de qualquer dúvida,  sempre
procure o Colegiado do curso, para receber a orientação personalizada para o seu caso.

em vigor no curso



Para saber em qual currículo você está alocado, acesse o SGA Web e siga o caminho:

Serviços Acadêmicos > Emissão de Documentos > Definição Curricular > Bacharel > Visualizar Relatório
* caso o seu navegador bloqueie o , faça a liberação e repita o processopop-up

Este é o documento mais importante da sua carreira acadêmica, e deve ser consultado no mínimo 
uma vez por semestre, após o fechamento dos diários das disciplinas que estão encerrando, e 
antes da matrícula para o semestre seguinte.

DICA

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

currículo de 16 semanas letivas
disciplinas de 32, 64 e 96 h-a

6205

derivado do 6205
currículo de 17 semanas letivas
disciplinas de 34, 68 e 102 h-a

6206

derivado do 6206
currículo de 17 semanas letivas
disciplinas de 34 e 68 h-a
120h de ACG

6207

reestruturação
currículo de 17 semanas letivas

disciplinas de 34 e 68 h-a
120h de ACG

6208

reestruturação
currículo de 20 semanas letivas
disciplinas de 20, 40, 60 e 80 h-a
67h de ACG

6209

derivado do 6209
currículo de 20 semanas letivas

disciplinas de 20, 40, 60 e 80 h-a
80h de ACG

inclusão de CH extensionista

6210

em vigor no curso



6210

6210

62096210

62096210

62096210

62096210

62096210

62096210

620862096210

620862096210

620862096210

62086209

62086209

62086209

620762086209

620762086209

6206620762086209

620662076208

620662076208

620662076208

620662076208

620662076208

620662076208

62066207

62066207

6206

6206

6206

62056206

62056206

62056206

62056206

62056206

62056206

62056206

62056206

62056206

6205

6205

2028-1
2027-2
2027-1
2026-2
2026-1
2025-2
2025-1
2024-2
2024-1
2023-2
2023-1
2022-2
2022-1
2021-2
2021-1
2020-2
2020-1
2019-2
2019-1
2018-2
2018-1
2017-2
2017-1
2016-2
2016-1
2015-2
2015-1
2014-2
2014-1
2013-2
2013-1
2012-2
2012-1
2011-2
2011-1
2010-2
2010-1
2009-2
2009-1

10º período9º período8º período7º período6º período5º período4º período3º período2º período1º período

Quando um currículo é 
criado,  é iniciada a sua 
implantação no semestre 
subsequente.

As disciplinas do currículo 
anterior começam a ser 
s u b s t i t u í d a s  p e l a s  d o 
currículo mais recente. 
Ocorre que nem sempre as 
novas disciplinas são 100% 
equivalentes às anteriores.

Por esta razão,  sempre 
priorize cursar as disciplinas 
do seu currículo que estão 
sendo ofertadas pela última 
vez.

cronograma de implantação


