
SECOMBOAS VINDAS
Orientações

Caro(a) aluno(a),

Seja bem-vindo(a) ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – o nosso CEFET-MG!

É com grande alegria que, carinhosamente, recebemos você para o início de uma trajetória que, acreditamos, será uma experiência 
de vida cidadã e transformadora, de muito crescimento acadêmico e profissional.

Para orientá-lo(a) na sua nova jornada, encaminhamos as principais informações sobre o início da sua vida escolar e sobre as 
atividades acadêmicas.

Pedimos que leia com atenção:

1- Cartão de Identifi cação:

É necessário que você faça a Identifi cação Única no site:  www.iu.cefetmg.br/

Traga uma foto no formato 3x4 (plano de fundo branco e roupa escura) e entregue no Núcleo de Identifi cação.

2 – Sobre o Registro Acadêmico:

O seu Registro Acadêmico foi gerado e para consultá-lo você deve acessar o Sistema Acadêmico (SIGAA), conforme as orientações 
disponíveis no link: www.sistemas.cefetmg.br/alunos-como-acessar-o-sigaa/

Lembre-se de que sua senha é pessoal e intransferível, e que toda responsabilidade decorrente de seu uso é sua ou de seu/sua 
responsável.

Ressaltamos, ainda, que você será convocado(a) oportunamente a comparecer para apresentar os originais e cópias dos 
documentos da matrícula, conforme previsto nos Editais dos Processos Seletivos da Educação Profi ssional Técnica de Nível Médio 
(EPTNM) de 2021 e 2022.

Não se esqueça de se desvincular de sua escola de origem: solicite sua transferência e seu Histórico Escolar.

3 – Certifi cado de vacinação:

Para nos enviar, eletronicamente, seu Comprovante de Vacinação atualizado, siga as instruções disponibilizadas no link: 
www.ns.cefetmg.br/2022/03/06/estudantes-devem-enviar-eletronicamente-seus-comprovantes-de-vacinacao-ou-atestados-medicos/

4 – Horários de Aula:

Na medida em que as turmas forem cadastradas no SIGAA, os horários de aula poderão ser consultados no menu Ensino, opção 
Emitir Atestado de Matrícula.

A distribuição das salas (não inclui laboratórios) será divulgada pelas Diretorias de Campus, nos sites: 
 Campus Nova Suíça: www.ns.cefetmg.br/horarios-e-salas/
 Campus Nova Gameleira: www.ng.cefetmg.br/

5 - Início do ano letivo:

O ano letivo de 2022 terá início em 22 de março de 2022. 

No período de 22 a 24 de março, ocorrerão atividades de acolhimento para alunos(as) ingressantes e veteranos(as), de acordo 
com as informações a seguir, também disponibilizadas no site e nas redes sociais dos Campi Nova Suíça e Nova Gameleira.

ATIVIDADES GERAIS

 Dia 22/03 • 14h30 às 17h – Canal do CEFET-MG no Youtube: Diretoria Geral e Diretorias Especializadas

 Dia 23/03 • 10h –  Canal do CEFET-MG no Youtube: Diretoria De Educação Profi ssional e Tecnológica, Diretoria de 
Desenvolvimento Estudantil e Grêmio

 Dia 23/03 • 19h – Canal do CEFET-MG no Youtube: Diretoria De Graduação, Diretoria de Desenvolvimento Estudantil e DCE

CAMPUS NOVA SUÍÇA

  Dia 24/03 – Presencial (Hall da Cantina): Diretoria de Unidade, Coordenação de Assuntos Acadêmicos (Biblioteca, Coordenação 
de Desenvolvimento Estudantil e Coordenação de Registro Escolar, Conversa com alunos(as) egressos(as):

• 09h: EST/TT-A, MEA-A, MEC-A, QUI-A

• 14h: HOSP-A. MCT-A, MEC-B, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia de Materiais

• 19h: QUI-NA, HOSP-NA, ELM-NA, Engenharia de Transportes, Letras e Química Tecnológica

  Dia 24/03 – Presencial (salas de aula): Coordenações de curso

• 10h: EST/TT-A, MEA-A, MEC-A, QUI-A

• 15h: HOSP-A. MCT-A, MEC-B, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia de Materiais

• 20h QUI-NA, HOSP-NA, ELM-NA, Engenharia de Transportes, Letras e Química Tecnológica

CAMPUS NOVA GAMELEIRA

As atividades serão divulgadas no site: www.ng.cefetmg.br/

6 - Acesso do(a) responsável:

Durante seu curso, seu/sua responsável legal poderá acompanhar seu desenvolvimento acadêmico e se informar sobre sua 
rotina escolar no CEFET-MG. Para isso, ele(a) deve realizar o cadastro de acesso no Sistema Acadêmico (SIGAA), por meio do link:
www.sig.cefetmg.br/sigaa/public/cadastro/familiares.jsf

Em caso de inconsistências ou erros no cadastro, ele(a) poderá obter suporte junto à Equipe Pedagógica da Coordenação de 
Desenvolvimento Estudantil dos Campi Nova Suíça (cpci@cefetmg.br) ou Nova Gameleira (cde-ng@cefetmg.br).

7 – Dúvidas:

Para quaisquer assuntos relacionados ao seu curso ou às atividades acadêmicas, entre em contato com o(a) Coordenador(a) do 
seu curso no CEFET-MG.

Para informações sobre seu Registro Acadêmico, tais como atualização de dados pessoais, emissão de documentos escolares e 
afi ns, envie mensagem para o endereço cra-ns@cefetmg.br.

Para saber mais sobre a Instituição, viste o Portal do CEFET-MG (www.cefetmg.br) e nossas redes sociais: 

Venha viver o CEFET-MG!

Atenciosamente,

Diretoria de Unidade Nova Suíça – NS

Diretoria de Unidade Nova Gameleira – NG

Coordenação de Assuntos Acadêmicos – NS

Coordenação de Assuntos Acadêmicos – NG

Coordenação de Registro e Controle Acadêmico – CRA/NS

CEFET-MG | Belo Horizonte

www.facebook.com/cefetmg

www.twitter.com/cefet_mg

www.instagram.com/cefetmg


