
 

Perguntas e repostas sobre a migração curricular 

 

1) Já fui aprovado na disciplina FAMAT39106 - Álgebra Matricial e 

Geometria Analítica, mas consta que terei que cursar FAMAT31021 - 

Geometria Analítica e FAMAT31022- Álgebra Linear. Terei que fazer 

Álgebra e Geometria novamente? 

Não. Em breve Você será matriculado automaticamente em 

Complementação de Estudos em Álgebra Linear (uma disciplina especial de 

15h) e depois irá somar com FAMAT39106 - Álgebra Matricial e Geometria 

Analítica para dispensar FAMAT31021 - Geometria Analítica e 

FAMAT31022- Álgebra Linear. Caso não consiga excluir as duas disciplinas 

no momento da matrícula, poderá solicitar no ajuste de matrícula. 

2) E se eu não tiver sido aprovado na disciplina FAMAT39106 - Álgebra 

Matricial e Geometria Analítica? Como fica o meu caso? 

Neste caso terá que cursar normalmente FAMAT31021 - Geometria 

Analítica e FAMAT31022- Álgebra Linear.  

3) Já fui aprovado na disciplina FEELT31306 - Sinais e Sistemas I. Terei que 

cursar a disciplina FEELT32504 – Sinais e Sistemas do novo currículo? 

Sim, pois a disciplina FEELT32504 – Sinais e Sistemas do novo currículo é 

equivalente a antiga disciplina FEELT31406 – Sinais e Sistemas II 

4) Tem como dispensar a disciplina Cálculo 3? 

Sim. Se tiver sido aprovado em FEELT31306 - Sinais e Sistemas I + 

INFIS39301 Física II. Tem que ser nas duas. Somente uma não adianta. 

5) Já fui aprovado em FEELT31505 Conversão de Energia Elétrica. Terei que 

fazer a nova FEELT32501 Conversão de Energia Elétrica e 

Transformadores? 

Não. Basta solicitar em disciplina de outro curso ou no ajuste de matrícula, 

a disciplina FEELT31607 Transformadores. Após aprovado a soma de 

conversão antiga com transformadores irá dispensar a nova de conversão 

e transformadores. 



6) Fui aprovado(a) em FEELT31202 Métodos e Técnicas de Programação  

período passado e ela não existe mais. Vou ter que fazer programação 

procedimental ? 

Não. Basta solicitar equivalência de disciplina no portal do aluno de 

FEELT31202 - Métodos e Técnicas de Programação para FEELT31201 - 

Programação Procedimental 

7) Já fui aprovado(a) em IQUFU39102T Química Geral. Tenho que fazer 

mais alguma coisa com relação a química? 

Sim. A IQUFU39102T é apenas a parte teórica da disciplina de química. 

Agora que está sendo ofertada a parte prática deverá se matricular em 

IQUFU39102P (repare o “P” de “prática” no final do código). Ao cursar esta 

disciplina, a mesma será somada a teórica IQUFU39102T para dar 

equivalência com a disciplina completa (IQUFU39102 – Química Geral). Se 

já tiver passado na completa não precisa fazer mais nada de química. 

8) Já fiz Ciência e Tecnologia dos Materiais. Ela irá dar equivalência com 

FEELT39048 Materiais e Equipamentos Elétricos e Eletrônicos? 

Não. Porque ela já deu equivalência com FEELT31204 - Metrologia 

9) Fui aprovado(a) em Engenharia de Software. Tem como aproveitar esta 

disciplina? 

Poderá solicitar equivalência para disciplina optativa no portal do aluno de 

FEELT31305 - Engenharia de Software com FEELT31522 - Engenharia de 

Software ou como atividades complementares quando estiver terminando 

o curso. 

10) Fui aprovado(a) em Física 3. Tem como aproveitar esta disciplina? 

Poderá utilizar como atividades complementares quando estiver 

terminando o curso. 

11) Passei em Sinais e Sistemas I, mas não passei em física 2 tem como dar 

equivalência em Cálculo 3? 

Poderá cursar física 2 em outro curso da FEELT. Quando aprovado poderá 

juntar com Sinais e Sistemas 1 para dar equivalência com Cálculo 3.  

12) Passei em física 2, mas não passei em Sinais e Sistemas 1. Tem como dar 

equivalência em Cálculo 3? 



Poderá cursar Sinais e Sistemas 1 para somar com Física 2 para dar 

equivalência com Cálculo 3. Contudo, Sinais e Sistemas 1 só poderá ser 

cursada no curso de Eng. Eletrônica e de Telecomunicações de Patos de 

Minas, sendo ainda possível no ensino remoto. 

 

Outras informações sobre equivalências podem ser obtidas nas tabelas 12 

e 13 do novo PPC pelo link? 

http://www.feelt.ufu.br/system/files/conteudo/ppc_eng._eletrica_2020-

2_1.pdf 

 

Qualquer dúvida que não esteja contemplada neste documento deverá 

ser enviada para o e-mail do coordenador do curso: cetavares@ufu.br 

 

O coordenador também fará atendimento para esclarecimento possíveis 

dúvidas que não constam neste documento pelo Google Meet nos dias: 

28/06/2021 das 15h às 17h 

29/06/2021 das 15h às 17h 

Link: meet.google.com/sfz-hzdc-nuw 
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