ORIENTAÇÕES DE MATRÍCULA - 1º SEMESTRE DE 2020
CURSOS DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DIURNO E NOTURNO
17/02/2020 a 21/02/2020 – Período de Matrículas via WEB.
Obs.: Neste período, o sistema só permite a matrícula em disciplinas do seu semestre
correspondente. Portanto, cadastre disciplinas para não ficar sem vínculo.
17/02/2020 a 06/04/2020 – Período de solicitação de TRANCAMENTO TOTAL do semestre ou
TRANCAMENTO PARCIAL (disciplinas) via Portal do Aluno ou de forma presencial na
coordenação do curso.
27/02/2020 – Processamento das matrículas no CPD, obedecendo ao ranking acadêmico.
Obs.: Consulte sua matrícula para conferir se todas as disciplinas foram aceitas.
02/03/2020 e 03/03/2020 – Ajustes de Matrícula via WEB.
Obs.: Alunos que perderam o prazo de solicitação de matrícula de 17 a 21 de fevereiro de 2020
ainda PODERÃO SOLICITAR disciplinas no período de AJUSTE WEB, também pelo Portal do
Aluno, mesmo que não tenham solicitado qualquer disciplina no primeiro prazo.
1. As disciplinas já confirmadas não devem ser alteradas, pois há o risco de ficarem excluídas da
sua matrícula.
04/03/2020 – Processamento dos Ajustes via WEB no CPD.
Obs.: Verifique o seu comprovante de matrícula para conferir se todas as disciplinas solicitadas
foram confirmadas.
09/03/2020 – Início das aulas do 1º semestre de 2020.
09/03/2020 a 13/03/2020 – Ajustes de matrícula na coordenação, conforme relação nominal,
organizada por data e por curso (Diurno e Noturno), disponível no site do curso de Ciências
Econômicas (http://bit.ly/2P6cw1x).
1. O atendimento para os ajustes na coordenação obedecerá à ordem estabelecida nesta
Relação Nominal.
2. Serão feitos os ajustes via FORMULÁRIO ONLINE ou presencialmente na coordenação.
16/03/2020 e 17/03/2020 – Solicitação de Matrícula Extracurricular por alunos de outros cursos,
por ordem de chegada, em vagas remanescentes, mediante apresentação do requerimento assinado
pela coordenação do curso de origem.
As solicitações de disciplinas em outros cursos só são permitidas mediante preenchimento do
formulário de requerimento de matrícula em outro curso, disponível na página do curso (em
Formulários), com assinatura do(a) aluno(a) e do(a) coordenador(a).

