RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA – 1º SEMESTRE DE 2016

Informamos os novos procedimentos e datas para o processo de Retificação de Matrícula, válidos
para o 1º semestre de 2016.
Antes de tudo, verifique no seu RESUMO ESCOLAR as disciplinas em que está de fato com
matrícula (sigla MA). É a partir daí que você fará sua Retificação.
Neste semestre, o processo terá 3 etapas independentes: Exclusão de disciplinas; Divulgação de
Vagas; Inclusão de disciplinas.

EXCLUSÃO DE DISCIPLINAS
(todos os tipos de Disciplinas: Obrigatórias, Optativas Eletivas, Optativas Livres)

Do meio-dia de 4/2 (quinta-feira) ao meio-dia de 11/2 (quinta-feira)
Através de formulário no SITE DA FACULDADE

Esta etapa é obrigatória para todo mundo que tenha Pendências (sigla P) no Resumo Escolar
(conflitos de horários ou mais de 40 créditos) ou que tenha desistido de cursar a disciplina.
Permanecer com a Pendência prejudica sua matrícula na SPTrans, além de ocupar uma vaga em
disciplina que poderia ser de outra pessoa.

DIVULGAÇÃO DE VAGAS EM DISCIPLINAS OPTATIVAS

No dia 15 de fevereiro (segunda-feira)
Através do site da Faculdade e de mural na Seção de Alunos

INCLUSÃO DE DISCIPLINAS OPTATIVAS

Esta etapa será dividida por semestre/período, seguindo o período ideal de matrícula que foi
utilizado nas interações.
ATENÇÃO: Só serão aceitos pedidos feitos no dia correto! Pedidos feitos antes ou depois do prazo
serão desconsiderados.

3º e 5º semestres/períodos:
Dias 16/2 (terça-feira) e 17/2 (quarta-feira)
Através de formulário no SITE DA FACULDADE

7º, 9º, 11º e 13º semestres/períodos:
Dias 18/2 (quinta-feira) e 19/2 (sexta-feira)
Através de formulário no SITE DA FACULDADE

MATRÍCULAS EM OBRIGATÓRIAS REPROVADAS:

Devem ser feitas pessoalmente, na Seção de Alunos. É preciso estar ciente de que nem todas
turmas têm vagas.

MATRÍCULAS EM OPTATIVAS LIVRES (disciplinas de outras Unidades):

Devem ser feitas através do SISTEMA JÚPITER, de 4/2 a 19/2: matrícula por requerimento.

ATENÇÃO:
Se por qualquer razão você precisar refazer um pedido, inclua todas as disciplinas de novo, até as
que não sofrerem modificação.
Apenas o último será considerado, obedecendo, claro, os prazos estabelecidos.

