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SEU SISTEMA DE ACESSO À UFMG
O sistema reúne várias ferramentas numa mesma estrutura,
como e-mail, UFMG Virtual (usada como apoio on-line às
atividades acadêmicas), Sistema Integrado de Gestão Acadêmica
(o Siga), diário de classe, notícias, entre outras.
Com versões específicas para professores(as), alunos(as) e
funcionários(as), o MinhaUFMG proporciona integração da
comunidade universitária em um espaço virtual.
Autenticando-se com seu login e senha, você garante a
privacidade e personalização de acesso e pode usar as várias
aplicações de forma integrada. E tudo isso em um ambiente
seguro e com interface simples e objetiva.

LOGIN E SENHA
Para acessar o MinhaUFMG, você deverá ter uma identidade
digital, que consiste em um login e senha únicos. O login é
o seu “apelido” no sistema, e sua senha deve ser mantida
sempre em sigilo. A essa identidade digital será associado um
endereço de e-mail @ufmg.br, que a Universidade utilizará para
contatos. Caso você já tenha um e-mail e deseje preservá-lo,
você consegue redirecionar as mensagens para o endereço de
sua preferência.

COMO ESCOLHER SEU LOGIN E SENHA
Para cadastrar seu login e senha na UFMG e ter acesso às aplicações informatizadas da Universidade, você
receberá a sua folha de NIPs (números de identificação pessoal). Até o início das aulas, essa folha lhe será
enviada, pelo e-mail cadastrado durante seu pré-registro on-line.
Com ela em mãos, dê os primeiros passos:
1

Entre no portal minha.ufmg.br;

2

Na página de login, clique na opção “Novo usuário? Veja como acessar MinhaUFMG”;

3

Será apresentada uma página explicativa. Clique em “Cadastro Inicial”;

4 Confira seus dados pessoais, escolha um login, uma senha e defina se você vai utilizar a caixa
de correio da UFMG ou se vai cadastrar um e-mail externo como principal contato. Leia atentamente
e aceite os termos de uso. Será criado um e-mail @ufmg.br, e suas mensagens serão redirecionadas
para a caixa escolhida.

SIGAUFMG
Dentro do portal MinhaUFMG, existe o Siga, o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica. De fácil utilização,
ele possibilita mais flexibilidade no planejamento e gerenciamento de seu curso, favorecendo a condução
da sua vida acadêmica e organizando as diversas informações relacionadas à sua trajetória. Existe ainda o
aplicativo SigaUFMG, disponível nos sistemas operacionais Android e IOS.

REDES SEM FIO
Usando seu notebook, netbook, tablet ou smartphone, você poderá acessar a rede da UFMG nas
dependências da Universidade. Acesse redesemfio.ufmg.br.

Com acesso ao portal, você
recebe comunicados
importantes sobre a UFMG e
sobre as disciplinas que você
está cursando;
faz sua matrícula sem
enfrentar filas;
consulta seus dados
acadêmicos.

ATENÇÃO AOS(ÀS) USUÁRIOS(AS)
Você é responsável por todos os seus atos digitais e, por isso, deve guardar sua folha de NIPs em um
local seguro. Em caso de extravio, comunique a perda imediatamente ao setor de Atenção ao Usuário,
que providenciará outro conjunto de NIPs, cancelando os anteriores. Caso contrário, outra pessoa poderá
acessar suas informações nos sistemas da UFMG, o que pode trazer uma série de complicações.
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