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MATRÍCULAS - 1.º SEMESTRE DE 2018 

 
 

Período de solicitação de matrícula: 
 

18/dezembro/17 a 21/janeiro/18 
(Acessar o Portal do Aluno) 

 
RECOMENDAÇÕES: 
 

 Verifique a grade horária das disciplinas ofertadas para o 1º semestre/2018 na 
página do Curso; 

 

 Solicite a matrícula de forma consciente. Verifique todas as disciplinas que poderão 
ser cursadas; 

 

 Observe e atenda os pré-requisitos previstos para as disciplinas; 
 

 Imprima a sua solicitação de matrícula. A cópia impressa comprova que você 
acessou o portal do aluno durante o período destinado para a realização da 
matrícula. 

 
 
OBSERVAÇÕES: 
 

 O acadêmico poderá ter no máximo três (03) reprovações pendentes em 
disciplinas obrigatórias distintas; 

 

 Caso o acadêmico tenha quatro (04) ou mais reprovações pendentes em 
disciplinas obrigatórias distintas, deverá matricular-se somente nestas disciplinas e 
elaborar plano de estudos com seu tutor que será designado préviamente; 

 

 Adiantamentos de disciplinas serão aceitos somente em casos excepcionais 
(transferências e intercâmbio); 

 

 O prazo final para solicitação de dispensa de pré-requisito e correquisito, junto 
à Coordenação do Curso, é dia 23 de fevereiro/18; 

 

 O prazo final para solicitação de destrancamento de curso, para o 1º semestre/18, 
junto à Coordenação do Curso, é dia 23 de fevereiro/18; 

 

 As matrículas só devem ser solicitadas para as disciplinas do curso de Engenharia 
Florestal. Desta forma, as disciplinas de outros cursos, que estiverem disponíveis 
no Portal do Aluno, não devem ser solicitadas; 



 

 Caso haja dificuldade na solicitação de matrícula, consulte o Centro de 
Computação Eletrônica (CCE) pelo telefone: (41) 3361-3333; 

 

 Início das aulas do 1º semestre de 2018: 19 de fevereiro de 2018. 

 
 

                 CORREÇÕES DE MATRÍCULAS - 1º SEMESTRE  DE 2018 

 
 

 Os acadêmicos, que necessitarem de correções em suas matrículas, deverão 

comparecer na Coordenação do Curso nos seguintes dias e horários: 

 
 

 19/fevereiro/2018 (2ª feira) - 08h - acadêmicos ingressantes em 2017/2º semestre; 
 

 19/fevereiro/2018 (2ª feira) - 13h - acadêmicos ingressantes em 2017/1º semestre; 
 

 20/fevereiro/2018 (3ª feira) - 08h - acadêmicos ingressantes em 2016/2º semestre; 
 

 20/fevereiro/2018 (3ª feira) - 13h - acadêmicos ingressantes em 2016/1º semestre; 
 

 21/fevereiro/2018 (4ª feira) - 08h - acadêmicos ingressantes em 2015/2º semestre; 
 

 21/fevereiro/2018 (4ª feira) - 13h - acadêmicos ingressantes em 2015/1º semestre; 
 

 22/fevereiro/2018 (5ª feira) - 08h - acadêmicos ingressantes em 2014/2º semestre; 
 

 22/fevereiro/2018 (5ª feira) - 13h - acadêmicos ingressantes em 2014/1º semestre; 
 

 23/fevereiro/2018 (6ª feira) - 08h às 10h - acadêmicos ingressantes em 2013/2º 
semestre; 10h às 12h - acadêmicos ingressantes em 2013/1.º semestre; 
 

 23/fevereiro/2018 (6ª feira) - 13h às 15h - acadêmicos ingressantes em 2012/2º 
semestre e semestres anteriores. 
 
 
 As correções de matrícula serão realizadas seguindo a ordem decrescente do 

Índice de Rendimento Acadêmico (IRA). 

 

 
Coordenação do Curso de Engenharia Florestal 

 
 

 

 


