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Calendário
   O início das aulas referente ao período letivo de
1/2020 será dia 17 de agosto até 18 de dezembro de
2020.

    Logo abaixo está o cronograma com os ajustes da
oferta de matrículas para 1º/2020.



       Os alunos continuam matriculados nas  mes-
mas disciplinas de quando o semestre foi iniciado
em 09 de março de 2020. 
 

     O estudante tem o período de 3 a 10 de agosto
para solicitar a matrícula em novas disciplinas. 

        As novas matrículas deverão respeitar a quantida-
de de vagas da turma, salvo liberação do docente.     
 
       Para matrícula acessar o formulário pelo do link:

https://forms.gle/kK5McnZnj6hV9C6B9

Processo de matrícula em
disciplinas

CANAL EXCLUSIVO PARA ESTUDANTES QUE

NÃO TEM ACESSO A INTERNET: SOLICITAR

PELOS TELEFONES 3107-0521 OU 3107-0522.

https://forms.gle/kK5McnZnj6hV9C6B9


Disciplinas Canceladas
   A respeito das disciplinas canceladas, o SAA vai
desmatricular os discentes, não há necessidade de
procedimento extra.

Choque de Horário
     Não serão efetivadas matrículas em disciplinas
com choque de horário para disciplinas na
graduação e/ou pós-graduação.

          Trancamento/Retirada de       
Matrícula em Disciplina

       O aluno poderá solicitar o trancamento/retirada de
matrícula em disciplina, até o dia 18 de dezembro de
2020.

      Para trancamento/retirada acessar o formulário pe-
lo do link:

https://forms.gle/8qm5wKyGSbfYnYaUA

https://forms.gle/8qm5wKyGSbfYnYaUA


    A matrícula em Projeto de Graduação deve ser
requisitada por meio de formulário específico, através
dos links abaixo, que estarão acessíveis no período
de 3 a 10 de agosto.
 
- PG 1: https://forms.gle/cWHCi9qLxQ3nX4qN9
- PG 2: https://forms.gle/hCyBoZChHzJSvqU79
 
     Após preenchimento, o aluno deverá encaminhar
um e-mail, com o formulário gerado, ao seu orientador
que encaminhará esta correspondência à Secretaria do
ENM com a confirmação de orientação. 
 
      Aqueles que já haviam entregado o pedido 
 impresso na Secretaria do ENM não precisarão
preencher o formulário novamente. Será
divulgada no site do ENM e enviada no e-mail dos
alunos a listagem de quem já fez a solicitação.

Matrícula em PG 1 e PG 2

https://forms.gle/cWHCi9qLxQ3nX4qN9
https://forms.gle/hCyBoZChHzJSvqU79


     Ajuste de matrícula

 Aluno provável formando e PNEs que ainda
necessite cursar disciplinas para integralização
curricular.
 Aluno que se encontra em outra(s) situação(ções)
de excepcionalidade, a critério do coordenador de
graduação.

      O ajuste de matrícula com o Coordenador do Curso
será no período de 03 a 10 de agosto, de 9h às 12h,
pela plataforma do Microsoft Teams®, a partir do 
link:  encurtador.com.br/lwHST. 
 
      O ajuste será aplicado para os seguintes casos:

1.

2.

 
      O Coordenador só tem competência para ajuste de
disciplinas do ENM.
 

http://encurtador.com.br/lwHST
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      Chefe do Departamento de Engenharia Mecânica
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