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ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA A MATRÍCULA DOS ALUNOS DO CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  - 2022/I 

 
Prezado(a) estudante,  

O período para realizar a matrícula em disciplinas para o primeiro semestre de 2022 será de 15 

a 24 de fevereiro de 2022. Neste período, você deve realizar sua própria matrícula por meio do 

sistema e-campus da UFVJM . É aconselhável não deixar para o último momento, evitando possíveis 

imprevistos. Após esse período, e caso haja algum problema na matrícula, a coordenação do curso 

poderá ajustá-la. O período para esse ajuste é de de 01 a 11 de março de 2022.  

Não deixe de realizar sua matrícula, uma vez que a não manifestação por parte do estudante 

implicará em seu desligamento do curso, como previsto no Regulamento dos Cursos de Graduação da 

UFVJM.  

Você deve avaliar quais disciplinas irá cursar no 1º semestre de 2022. Para tanto, são 

fornecidas a seguir, informações que o auxiliarão nesta análise:  

Na tabela 1 estão elencadas disciplinas de reoferta e seus respectivos códigos. Caso algum 

aluno não tenha sido aprovado em alguma das disciplinas de períodos anteriores ao período regular e 

que estejam sendo reofertadas, orientamos que vocês se matriculem nas mesmas. Porém, não se 

esqueçam de considerar o tempo de estudo necessário a cada disciplina, em caso de dúvidas ou 

questionamentos entrem em contato com a Coordenação do Curso.  

 

TABELA 1 – Disciplinas de REOFERTA.  

REOFERTAS  

PERÍODO CÓDIGO  DISCIPLINA  CH  CR  

1º EADADP004 Teorias da Administração I  60 4 

1º EADADP045 Filosofia e Ética 60 4 

2º EADADP006 Ciência Política 60 4 

3º EADADP016 Teorias da Administração Pública 60 4 
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4º EADADP019 Estatística Aplicada à Administração 60 4 

5º EADADP025 Gestão de Pessoas no Setor Público 60 4 

5º EADADP023 Estágio Curricular Supervisionado I 75 5 

6º EADADP031 Elaboração e Gestão de Projeto 60 4 

6º EADADP033 Gestão de Operações e Logística II 60 4 

6º EADADP037 Estágio Curricular Supervisionado II 75 5 

7º EADADP041 Negociação e Arbitragem 60 4 

7º EADADP044 Estágio Curricular Supervisionado III 75 5 

8º EADADP049 Seminário Temático VII na LFE  30 2 

8º EADADP050 Estágio Curricular Supervisionado IV 75 5 

9º EADADP057 Elaboração de TCC 30 2 

 

 

Observações Diversas 

Todos os semestres são ofertadas as disciplinas de Estágio (Estágio Curricular Supervisionado 

I,  Estágio Curricular Supervisionado II,  Estágio Curricular Supervisionado III,  Estágio Curricular 

Supervisionado IV), bem como Seminário Temático VII na LFE (na qual elabora-se o projeto de 

pesquisa) e Elaboração de TCC (na qual desenvolve-se a pesquisa e a defesa do TCC). 

A disciplina Seminário Temático VII é pré-requisito para matrícula na disciplina Elaboração 

de TCC, então se o discente não tiver aprovação em Seminário Temático VII, não será possível cursar 

Elaboração de TCC.  

Ainda em relação à disciplina Elaboração de TCC, observem a carga horária que já foi cursada 

ao se matricular nesta disciplina, pois de acordo com o Regulamento de TCC da UFVJM, o discente 

só pode defender o TCC se tiver mais de 70% da carga horária cumprida. Então, se tiver menos que 

70% da carga horária do curso, não adiantará se matricular na disciplina neste semestre porque não 

poderão concluir o TCC.  

As disciplinas Seminário Temático IV, Seminário Temático V e Seminário Temático VI são 

pré-requisitos para matrícula na disciplina Seminário Temático VII, então se o discente não tiver 

aprovação nas três indicadas, não será possível cursar Seminário Temático VII. 

Lembrem-se que, além das disciplinas obrigatórias, para integralizarem a carga horária total do 

curso (e consequentemente concluírem o curso) os discentes devem: 

 cursar e ser aprovado em 1 disciplina OPTATIVA. 

 cursar e ser aprovado em 3 disciplinas ELETIVAS: se o discente já cursou as três eletivas de 



60 hs cada, não é necessário se matricular na disciplina Análise e Prospecção de Problemas 

Nacionais*.  

 Obter 120 hs de AACC de acordo com o que estabelece o regulamente de AACC do curso: 

NÃO existe matrícula na disciplina de AACC/Atividades Complementares, mas as horas das 

atividades enviadas semestralmente por cada discente são inseridas no sistema pela 

coordenação do curso e ao final constará no histórico do discente. 

 

Novamente, solicitamos que atentem-se em relação às reofertas, certificando-se de se 

matricular naquela(s) na(s) qual(is) possui pendência e que está(ão) sendo reofertada(s) neste 

semestre.  

É sabido que não temos ofertas de todas as disciplinas do curso todos os semestres, 

dependendo da oferta de bolsas da CAPES, de acordo com a matriz curricular do curso. Assim, 

indicamos que priorizem as reofertas e as disciplinas regulares de sua turma, pois não há previsão de 

quando serão ofertadas as disciplinas nas quais possa haver possíveis reprovações.  

Não há possibilidade de oferta neste semestre de outras disciplinas além das elecandas acima. 

Outras disciplinas serão ofertadas no segundo semestre de 2022 de forma a contemplar o maior 

número possível de alunos e considerando a quantidade de bolsas e seleção de professores para as 

diferentes áreas das disciplinas. 

 

 

 

Um ótimo semestre a tod@s!!! 
 

 

Profa. Grazielle I. C. Silva Sucupira 

Coordenadora do curso de Administração Pública - DEAD/ 

UFVJM 

 

 


