SOLICITAÇÃO DE MATRICULAS - ALUNO ESPECIAL
1º Quadrimestre 2019



Este processo destina-se a alunos regulares ou formados de cursos de graduação oriundos de
outras Instituições de Ensino Superior.



A solicitação de matriculas em disciplinas da graduação como aluno especial será nos dias 04 e
05 de fevereiro por meio de formulário eletrônico.



O formulário estará disponível a partir das 10:00 do dia 04/02 até às 23:59 do dia 05/02/2019.



Antes de preencher o formulário o candidato deve consultar o arquivo de turmas com vagas
remanescentes.



O candidato deverá preencher o formulário por ordem de interesse, indicando até 5 turmas
por campus.



Serão deferidos no máximo 12 créditos por aluno, conforme previsto na Resolução Consepe nº
65, em seu artigo 4º, caso o numero de créditos deferidos ultrapasse este limite, serão
eliminadas as turmas solicitadas com menor interesse.



Caso haja mais candidatos que vagas, o critério será o de ordem de chegada, considerando o
horário de preenchimento do formulário.



Se o candidato preencher mais que uma vez o formulário será considerado somente o ultimo
formulário.



As solicitações deverão conter obrigatoriamente todos os campos preenchidos e anexar cópia
legível dos documentos:
*

RG

*

Foto 3X4

*

Alunos regulares:


*

Atestado de matricula recente, ou histórico escolar,

Formados:


Certificado de conclusão ou diploma.



Após a análise os resultados serão publicados no dia 08/02/2019



As aulas terão inicio em 11/02/2019.



Para a efetivação da matricula, durante a primeira semana de aula, até o dia 15/02,
impreterivelmente, os novos candidatos, que nunca cursaram disciplinas como aluno Especial
da Graduação na UFABC devem comparecer à Central de Atendimento ao Aluno, para a
entrega das cópias físicas dos documentos e para assinatura o Prontuário. Caso isto não
ocorra será anulada a solicitação de matricula.



Alunos que já cursaram disciplinas como aluno Especial da Graduação estão dispensados da
etapa acima.
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