ORIENTAÇÕES DE MATRICULA DOS VETERANOS
2° SEMESTRE DE 2018
ATENÇÃO: A realização e conferência da efetivação da matrícula é de inteira
responsabilidade do Acadêmico!
27/07 A 30/07/2018 – 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.
23/07 a 14/09/2018 – Período de solicitação de TRANCAMENTO TOTAL do semestre via Portal
do Aluno ou TRANCAMENTO PARCIAL (disciplinas) de forma presencial na Secretaria dos
Cursos.
31/07/2018 – Processamento de matrículas no CPD, obedecendo ao ranking acadêmico.
Obs.: Após esta data consulte sua matrícula para conferir se todas as disciplinas foram aceitas.
01/08 e 02/08/2018 – Ajuste de matrícula via WEB.
Obs.: Alunos que perderam o prazo de solicitação de matrícula de 27 a 30 de Julho de 2018 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.
2. Neste período, estão liberadas, para matrícula no Portal do Aluno, disciplinas com vagas
remanescentes, para os acadêmicos que não são do semestre/período correspondente, respeitando
seus pré-requisitos.
03/08/2018 – Processamento dos Ajustes via WEB no CPD.
ATENÇÃO – Após esta data verifique o seu comprovante de matrícula para conferir se todas as
disciplinas solicitadas foram confirmadas.
06/08/2018 – Início das aulas do 2° semestre de 2018
06/08 a 10/08/2018 – Ajustes de matrícula conforme orientações de cada coordenação.
IMPORTANTE: Neste mesmo período serão recebidos os formulários de solicitação de
MATRÍCULA EXTRACURRICULAR, mediante preenchimento do formulário de requerimento
de matrícula em outro curso, disponível no Xerox, o qual deve conter a assinatura do(a) aluno(a) e
do(a) coordenador(a) do Curso de Origem. Os formulários devem ser entregues na Secretaria dos
Cursos, para serem encaminhados às Coordenações do Curso pretendido. Caso as solicitações sejam
aceitas, serão lançadas no sistema nos dias 13 e 14 de agosto.
Obs.: CADA CASO SERÁ ANALISADO OBSERVANDO CRITÉRIOS ESTABELECIDOS
PELAS COORDENAÇÕES DE CURSO.
Não serão feitos ajustes via e-mail ou por telefone.
Dúvidas sobre os procedimentos poderão ser esclarecidas na Secretaria dos Cursos, na sala 206, do
prédio principal.

