CALENDÁRIO DE MATRÍCULA - SIG@PÓS

2016.1

Calendário e procedimento de matrícula para o 1º semestre de 2016, no âmbito do Sistema de Informação e
Gestão Acadêmica na Pós-Graduação na UFPE (SIG@Pós).

CALENDÁRIO – 2016.1
01 a 06/03/2016
14 e 15/03/2016

17 e 18/03/2016

19 a 25/03/2016

30/03 a 15/04/2016

18/04/2016

Matrícula on-line (apenas matrícula em disciplinas)
Período de ajustes da matrícula
1. Transação disponível apenas para os perfis de Secretaria e Coordenação de Curso de Pós-Graduação.
2. Possibilidade de ofertar novos componentes, bem como visualizar a demanda de matrículas nos
componentes ofertados e, caso necessário, realizar o ajuste das vagas.
3. Oferta e abertura de vagas para alunos de outra pós-graduação da UFPE.
Verificação de matrícula: aluno com solicitação de matrícula indeferida deve informar o motivo do
indeferimento (por ex.: falta de vaga) à Secretaria/Coordenação do Curso.
Modificação de matrícula/Matrícula-vínculo/Trancamento
1. Para os alunos que solicitaram matrícula em algum componente curricular durante o período regular
de matrícula (01 a 06/03/2016) é permitido solicitar: matrícula em novos componentes curriculares, troca
de turma, cancelamento da matrícula em componentes curriculares e matrícula vínculo.
2. Para os alunos que não solicitaram matrícula em componentes curriculares durante o período regular
de matrícula (01 a 06/03/2016), só resta a possibilidade de solicitar matrícula vínculo.
3. Opção de trancamento de semestre, apenas para os perfis de Secretaria e Coordenação de Curso de
Pós-Graduação. Aluno deve entregar requerimento com justificativa para o trancamento.
Período de ajustes referente ao período de modificação de matrícula
1. Transação disponível apenas para os perfis de Secretaria e Coordenação de Curso de Pós-Graduação.
2. Período destinado a correção das matrículas dos discentes do Programa de Pós-Graduação.
Possibilidade de realização de matrícula online, matrícula vínculo, trancamento e modificação de
matrícula.
3. Oferta e abertura de vagas para alunos de outra pós-graduação da UFPE.
Finalização da matrícula

PROCEDIMENTO DE MATRÍCULA
2016.1
Todos alunos do Programa devem realizar a matrícula no sistema Sig@-UFPE. No período de
01 a 06 de março de 2016, o sistema estará disponível para inclusão de disciplina(s). Aqueles que
não desejarem cursar disciplina devem realizar a matrícula-vínculo, no período de 19 a 25 de março
de 2016. Este mesmo período estará destinado a alterações em matrícula já efetuada. Aluno
ingressante em 2016 deve, inicialmente, clicar na opção “solicitar acesso” da tela de abertura do
sistema Sig@-UFPE. Com cadastro já efetuado, o acesso deve ser realizado com o preenchimento dos
campos CPF e senha. Caso o aluno ingressante já possua cadastro no sistema, deve acessá-lo com a
mesma senha e, em seguida, clicar na opção “trocar perfil” (canto superior direito da tela).
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