Informações sobre as matrículas 2014-2
(vide Calendário Acadêmico 2014 - alterado, Resolução 1225R/2014 (Incluído pela
Resolução CEPEC nº 1299, de 2014).

Período
De 29/07/2014 a
01/08/2014
Dia 04/08/2014
Dia 06/08/2014
Dia 11/08/2014
De 11/08/2014 a
13/08/2014

Atividade
- Período para os estudantes veteranos das Regionais Catalão,
Goiânia e Goiás solicitarem matrícula ou trancamento de matrícula
do 2º semestre/2014, via online, das 9 às 17 horas do dia 25 e das 9
horas do dia 28 até às 17 horas do dia 31, conforme escalonamento.
- Período para os estudantes veteranos solicitarem matrícula ou
trancamento de matrícula do 2º semestre/2014, via online, das 9 às
17 horas.(Incluído pela Resolução CEPEC nº 1299, de 2014).
- Disponibilização, no Portal da Matrícula, da Notificação de
Inscrição em Disciplinas e de Trancamento de Matrícula do 2º
semestre/2014, a partir das 14 horas.
- Início do período para trancamento de matrícula do 2º
semestre/2014 dos estudantes inscritos em disciplinas, no CGA ou
nas seccionais do CGA ou via online.
- Período para os estudantes veteranos solicitarem, na
coordenadoria de curso, acerto de matrícula do 2º semestre/2014.

Importante:
 A cada semestre o estudante deve se inscrever em ao menos uma disciplina (ou trancar sua
matrícula). Estudante que não efetivar matrícula ou trancar será excluído do quadro discente
da UFG (RGCG / Resolução 1122/2012, art. 105, inciso II).
 O estudante poderá ele mesmo realizar acréscimos / cancelamento de disciplinas via web
(Portal do Aluno) em período designado para tal (vide Cronograma acima).
 No período de acerto de matrícula, o estudante poderá solicitar à coordenação, em período
estabelecido para tal (v. Cronograma acima), acréscimos / cancelamentos de disciplinas, mediante
preenchimento de formulário de solicitação no balcão da secretaria do IME.
 No período de acerto de matrícula, o estudante do Curso de Estatística poderá solicitar
matrícula em disciplinas obrigatórias oferecidas em outros cursos, mediante autorização da
coordenação que oferece a disciplina e da coordenação do Curso de Estatística.
 A coordenação processará as requisições por disciplina, com prioridade para estudantes
concluintes, se for o caso; do contrário será considerado o índice de prioridade, respeitada a
disponibilidade de vaga.
 Quaisquer dúvidas sobre matrícula ou aconselhamentos procurem a coordenação ou algum
professor do Curso de Estatística.

