Matrícula 2019-2: O discente, ingressante ou veterano, realizará a sua matrícula no período publicado no
Calendário Oficial de Matrícula 2019-2 (link abaixo), no sistema Sig@Pós - Orientações no Manual
do Sig@
Novatos: Os discentes novatos que não efetuarem a matrícula no sistema Sig@ perderão sua vaga
conquistada no processo seletivo. A vaga no sistema Sig@Pós só será permitida aos aprovados na seleção
que realizarem a pré-matrícula, respondendo o e-mail com a documentação de 30/07/2019 a 02/08/2019 até às
14h.

Veteranos:Os discentes veteranos, que não realizaram matricula poderão, durante o período disponível no
calendário ofícial, realizar matrícula vínculo diretamente no sistema Sig@ com sua senha. Os discentes
veteranos, que por algum motivo não realizaram matrícula no sistema Sig@ de 05 a 09/08/2019 devem
preencher o formulário de matrícula presencial e entregar na secretaria do Programa. Os discentes veteranos
que não realizaram matrícula em disciplina ou vínculo no período letivo serão desligado, conforme
resolução 10/2008.

________________________________________________________
CALENDÁRIO OFÍCIAL DE MATRÍCULA 2019-2 - Matricula Realizada Exclusivamente
pelo Sig@ - acesse aqui o Manual
Matrículas em Disciplinas - Novatos e Veteranos - de 05 a 09/08/2019 (vê calendário oficial)
Modificação de Matrícula - Novatos e Veteranos - dias 15 e 16/08/2019 (vê calendário
oficial)
Matrícula Vínculo - Exclusivo

para Veteranos que concluiram os créditos necessários - dias
15 e 16/08/2019 (vê calendário oficial)
_______________________________________________________
OFERTA DE DISCIPLINAS 2019-2
Construção Civil - (Alterado em 15/08/2019)
Estruturas - segundo trimestre - a matrícula deve ser realizada pelo/a discente no Sistema Sig@Pos,
conforme calendário oficial disponível acima.

(publicado em 09/07/2019)

Estruturas - 3º Trimestre - a matrícula deve ser realizada pelo/a discente no Sistema
Sig@Pos, conforme calendário oficial disponível acima. (alterado em 15/08/2019)
Geotecnia -(alterado em 15/08/2019)
Petróleo - (alterado em 15/08/2019)
Recursos Hídricos - (alterado em 15/08/2019)
Tecnologia Ambiental - (alterado em 15/08/2019) - (Vaga para 1052 - ENCERRADA)
Transportes - (alterado em 15/08/2019)
Informação importante:
MESTRANDOS E DOUTORANDOS EM FASE DE CONCLUSÃO: Os discentes com
previsão de defesa até fevereiro de 2020 devem matricular-se na disciplina de acordo
sua área de concentração como segue:
Tecnologia Ambiental - PEC 986 e 987 - Mestrado apenas
Recursos Hídricos - PEC 986 e 987 - Mestrado apenas
Transportes - PEC1003 - mestrado apenas
Transportes - PEC1017 - Doutorado apenas

DOUTORANDOS: Os discentes de doutorado, que tem previsão de defesa de
qualificação, até fevereiro de 2020 devem matricular-se nas disciplinas de seminário,
de acordo com sua área de concentração como segue:
Geotecnia - PEC 927 - escolha a turma de seu orientador
Tecnologia Ambiental - PEC 927 - Escolha a turma de seu orientador
Recursos Hídricos - PEC 927 - Escolha a turma de seu orientador
Estruturas - PEC 927 - Escolha a turma de seu orientador
Construção Civil - PEC 927 - Escolha a turma de seu orientador
Transportes - PEC 1073 - Seminário de Doutorado - Escolha a turma de seu
orientador
Petróleo - PEC 1041 e PEC 1042 - Seminário de Qualificação do Doutorado - Escolha
a turma de seu orientador.
AVISOS:
1. Disciplina "DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE TÉCNICAS PARA REDAÇÃO
DE TEXTOS CIENTÍFICOS (MÓDULO I) "
Local: Sala de aula - LABIOTA- 2o. andar- LITPEG
Aula Inaugural - A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Civil comunica que, a aula inaugural para os alunos ingressantes 2019-2 será
realizada no dia 12/08/2019 às 9h, no Auditório Auxiliar do LITPEG (1° Andar).
OFERTA DE COMPONENTES PUBLICADOS:

