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Memorando Circular nº 002/2020 – PPGE  Santa Maria, 30 de setembro de 2020. 

 

Aos Discentes do Programa de Pós-Graduação em Educação 
 

Assunto: Orientações para Realização de Matrículas para o 2º semestre de 2020. 
  
Prezados discentes do PPGE; 

Elencamos abaixo o cronograma e as informações pertinentes ao processo de 

matrículas para o 2º semestre de 2020, que será realizado em Regime de Exercícios 

Domiciliares Especiais (REDE), conforme Resolução N. 024, de 11 de agosto de 2020 e 

Calendário Acadêmico de 2020 da UFSM. 

De 07 a 13/10/2020 

SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA: período para 

solicitação de matrícula, via Portal do Aluno, pelos 

veteranos da graduação presencial e veteranos da 

pós-graduação presencial, referente ao 2º semestre 

letivo de 2020 – REDE. 

14/10/2020 

PROCESSAMENTO DE MATRÍCULA: data 

prevista para o 1º processamento, no sistema SIE, 

da UFSM, das solicitações de matrícula dos alunos 

da graduação e pós-graduação, referente ao 2º 

semestre letivo de 2020 – REDE. 

15 e 16/10/2020 

AJUSTE DE MATRÍCULA VIA WEB: período para 

ajuste de matrícula dos alunos de graduação e pós-

graduação, via Portal do Aluno, referente ao 2º 

semestre letivo de 2020 - REDE. 

17/10/2020 PROCESSAMENTO DE MATRÍCULA: data 

prevista para o 2º processamento, no sistema SIE, 
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da UFSM, das solicitações de matrícula dos alunos 

da graduação e pós-graduação, referente ao 2º 

semestre letivo de 2020 – REDE. 

19/10/2020 

INÍCIO DAS AULAS: início das aulas do 2º 

semestre letivo de 2020 - REDE, sob Regime de 

Exercícios Domiciliares Especiais para todos os 

cursos presenciais de graduação e pós-graduação 

De 19 a 30/10/2020 

AJUSTE DE MATRÍCULA POR E-MAIL ÀS 

COORDENAÇÕES DE CURSO: período para 

ajuste de matrícula dos alunos de graduação e pós-

graduação, por e-mail, à coordenação de curso, 

referente ao 2º semestre letivo de 2020 - REDE e 

lançamento do ajuste no SIE 

 

Ajuste de Matrícula por e-mail: O ajuste de matrículas que era realizado 

presencialmente até o 1º semestre de 2020, será realizado exclusivamente por e-mail e 

deverá seguir as seguintes instruções: 

1. E-mail para contato: ppgeducacao@ufsm.br. 

2. Assunto do e-mail: Ajuste de Matrícula. 

3. No corpo do e-mail o aluno deverá informar: 

a. Nome completo; 

b. Número de matrícula; 

c. Curso (mestrado ou doutorado); 

d. Código, Título e Turma da disciplina a ser incluída/excluída da 

matrícula; 

Disciplinas e Horários: As disciplinas disponíveis para matrícula e seus 

respectivos horários estão disponíveis no site do PPGE (ppge.ufsm.br) através do Link 

Oferta/Horários que consta na página inicial do site. Após o acesso a este link o aluno 
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deverá clicar no botão “mais” (+) ao lado de cada um dos cursos e optar pela opção 

Prévia do Próximo Período. 

Entendemos que o momento que presenciamos é de grande ansiedade e de difícil 

adaptação para todos. Estamos em constante adequação e melhoria dos processos 

internos para realizar um trabalho remoto com a qualidade que nossa comunidade 

merece. Esperamos compreensão e colaboração de todos para enfrentarmos essa 

pandemia da forma mais salutar possível.  

 
Atenciosamente; 
 
 
 

 
Rosane Carneiro Sarturi 

Coordenadora 
PPGE/CE/UFSM 
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