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PRÉ-MATRÍCULA
MATRÍCULA DOS APROVADOS NA SELEÇÃO PARA INGRESSO – 2019-1
Os candidatos aprovados na seleção para ingresso 2019-1 deverão fazer uma
pré-matrícula. O Processo de pré-matrícula consistirá no preenchimento da
ficha do aluno e assinatura do termo de compromisso que o candidato,
aprovado para o número de vagas, receberá por e-mail (duas
duas semanas antes
da matrícula), e deverá preencher e assinar. Se por acaso você não recebeu
re
por e-mail entre em contato pelo e-mail selecaoppgec@gmail.com
A devolução do formulário (até 20/02/2019) deverá ser realizada em um
novo e-mail com o título “pré-matrícula de (coloque seu nome)”. Em anexo
ao e-mail seguirá:
• o formulário de pré-matrícula “Ficha do Aluno”. Você
ocê deverá alterar o
Curso e o Nível no cabeçalho preencher com os seus dados corretamente,
uma vez que a informação será utilizada para o preenchimento dos seus
dados no Sistema Sig@, além disso, deverá assinalar no final da ficha se
você deseja ou não a vaga conquistada;
• o termo de compromisso assinado pelo aprovado e pelas testemunhas;
testemunhas
• o comprovante de conclusão dos candidatos que participaram da seleção
com “declaração de provável concluinte”. A ausência dele implica a
impossibilidade de matrícula no sistema Sig@. A pré-matrícula
pré
será
cancelada caso o candidato não se apresente na secretaria com o
documento de conclusão do curso de nível anterior até a conclusão do
período de matricula no Sig@ (12/03/2018).
• Sem a matrícula o candidato aprovado não deve participar das atividades
escolares, em especial os que ainda não apresentaram declaração de
conclusão;
• Os candidatos que estão em situação de Remanejamento devem ficar
atentos a nossa página no banner “Processo Seletivo” onde publicaremos
a lista no “Quadro de Remanejados”.
• Vê orientações de matricula no site.
A Secretaria do PPGEC/UFPE

