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MATRÍCULA

PASSO A PASSO:
1. O processo de matrícula segue o Calendário Acadêmico da Instituição;
2. No período estipulado pelo Calendário Acadêmico, os alunos devem solicitar,
via Portal do Aluno, a matrícula nas disciplinas que desejam cursar;
2.1 Caso alguma disciplina desejada não seja oferecida no seu polo de origem,
ele pode solicitar à Coordenação do Curso, via memorando, a matrícula nessa disciplina
específica. A Coordenação do Polo é a responsável por receber os memorandos de seus
alunos e enviar as informações para a Coordenação do Curso, respeitando o prazo
estipulado semestralmente;
2.2 Durante a primeira semana de aula, acontece o período de reajuste, que é
quando o aluno pode entrar em contato com a Coordenação do Curso solicitando
trancamento ou nova matrícula em alguma disciplina. A Coordenação do Polo é a
responsável por receber os pedidos de seus alunos e enviar as informações para a
Coordenação do Curso, respeitando o prazo estipulado semestralmente;
2.3 Para manutenção do vínculo com a UFSM, é imprescindível que o aluno
realize a matrícula em pelo menos uma disciplina dentro do prazo estipulado pelo
Calendário Acadêmico;
2.4 Para casos em que o aluno já completou grande parte da grade curricular do
curso e, por isso, não há oferta das disciplinas que ainda faltam cursar, o mesmo deve
entrar em contato diretamente com a Coordenação do Curso para que atualize a situação
do aluno no Sistema;
2.5 É imprescindível que qualquer problema referente à matrícula seja
encaminhado à Coordenação do Curso o mais rápido possível, a fim de que a situação
do aluno seja regularizada o quanto antes.
3. Alunos de outros cursos que desejarem se matricular em disciplinas do curso
de Letras Português - EaD devem realizar a solicitação via Requerimento para
Solicitação de Matrícula Extracurricular;

3.1 O mesmo funciona para alunos do Curso Letras Português - EaD que
desejam frequentar disciplinas de outros cursos;
3.2 O Requerimento deve ter a assinatura da Coordenadora do curso de origem.

COMPROMISSO DOS ALUNOS:
- Realizar a matrícula, via Portal do Aluno, dentro do prazo estipulado pelo
Calendário Acadêmico;
- Contatar o polo diante de qualquer problema referente à matrícula, o qual
deverá entrar em contato com a Coordenação do Curso o mais rápido possível.

