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Edital de Migração Curricular 001/2021 

 

Considerando: 

- a alteração curricular no Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Exatas, objeto do 

processo 23071.025667/2017-33, aprovado na Resolução nº 024/2018 do CONGRAD e; 

- a possibilidade do discente optar pelo novo currículo, com base no item IX. Adaptação ao 

Novo Currículo do projeto e no parágrafo único do Art. 55 do Regimento Acadêmico da Graduação 

(RAG/2016). 

A Coordenação do Curso de Ciências Exatas faz público o Processo de Migração para a 

nova Matriz Curricular de 2018. 

O discente, interessado em optar pelo novo currículo, deverá proceder a análise da nova matriz 

curricular de 2018 (disponível em: http://www.ufjf.br/cienciasexatas/informacoes-aos-

discentes/estrutura-curricular/), preencher o termo de aceite (em anexo) e encaminhá-lo digitalizado 

à Coordenação do Curso de Ciências Exatas (coord.cienciasexatas@ice.ufjf.br; Assunto: Termo de 

Aceite - Migração curricular) até o dia 30/07/2021. 

O discente deverá verificar com a Coordenação do Curso de Segundo Ciclo de sua opção qual 

será a matriz curricular que ele irá seguir em virtude desta migração, tendo em vista que, ao migrar 

para o novo Currículo do Ciências Exatas, ocorrerá a migração para o novo currículo do Curso do 

Segundo Ciclo, caso também tenha alterado o currículo. 

O discente deverá estar CIENTE que: 

● para a realização da opção ou reopção de segundo ciclo, será seguido as regras vigentes no 

ano do seu ingresso e constantes na Resolução do Colegiado do Curso de Ciências Exatas 

n° 002/2013 e nos editais pertinentes; 

● como regra de transição para a nova grade curricular, os alunos que cursaram a disciplina 

Cálculo de Probabilidades I (EST029), poderão solicitar a equivalência para a disciplina 

Introdução à Estatística (EST028) para efeito de integralização da grade curricular do 

curso, desde que o interessado faça o requerimento na Central de Atendimento no prazo 

estabelecido no Calendário Acadêmico informando se tratar de regra de migração 

curricular. 
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● caso o Curso do Segundo Ciclo também tenha alterado o currículo, o ingresso neste curso, 

ao migrar para o novo Currículo do Ciências Exatas, se dará, também, na nova matriz 

curricular. 

 

 

Juiz de Fora, 19 de julho de 2021 

 

Prof. Sérgio Guilherme de Assis Vasconcelos 

Coordenador Administrativo do Curso de Ciências Exatas 
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TERMO DE ACEITE 

 

 

Eu    (nome completo)   , número de matrícula 

 (número de matrícula com 1 letra – curso 65A)  , discente regularmente matriculado no 

Curso de Ciências Exatas da Universidade Federal de Juiz de Fora, após proceder a análise da nova 

matriz curricular de 2018, declaro concordar em realizar a migração do meu atual currículo para o de 

2018.1, conforme o Edital de Migração Curricular 001/2020. 

 Declaro estar ciente que, para a realização da opção ou reopção de segundo ciclo, serão 

seguidas as regras vigentes no ano do meu ingresso e constantes na Resolução do Colegiado do 

Curso de Ciências Exatas n° 002/2013 e nos editais pertinentes. 

Declaro, ainda, estar ciente que será aceita a equivalência entre as disciplinas Introdução à 

Estatística (EST028) e Cálculo de Probabilidades I (EST029) como regra de transição dos alunos que 

tenham cursado a disciplina Cálculo de Probabilidades I (EST029) SOMENTE para fins de 

integralização da grade curricular do curso de Ciências Exatas e NÃO terá efeito para as regras de 

opção ou reopção de segundo ciclo. O interessado deve fazer o requerimento na Central de 

Atendimento no prazo estabelecido no Calendário Acadêmico, informando se tratar de regra de 

migração curricular. 

 Também estou ciente que, caso o Curso do Segundo Ciclo também tenha alterado o currículo, 

o ingresso neste curso, ao migrar para o novo Currículo do Ciências Exatas, se dará, também, na 

nova matriz curricular do Curso de Segundo Ciclo. 

 

 

Juiz de Fora, ___ de julho de 2021. 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura 
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