ORIENTAÇÃO DE MATRICULA SEMESTRE 2017/1

1.

ALUNOS REGULARES QUE DEVERÃO REALIZAR MATRÍCULA ON LINE

a)

TODOS os Alunos Regulares do PPGGEO que cursarão disciplinas no

semestre 2017/1 deverão realizar suas matrículas

on line (NO PORTAL DO ALUNO -

UFRGS). O SISTEMA ESTARÁ ABERTO PARA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA NO
PERÍODO DE 06 de MARÇO/2017 (00 hora) a 10 de MARÇO/2017 (23 horas e 59 minutos).

2.

ALUNOS REGULARES QUE DEVERÃO REALIZAR MATRÍCULA PRESENCIAL

a) Alunos

INGRESSANTES

no

PPGGEO

(2017/1)

A

MATRÍCULA

SERÁ

PRESENCIAL.
OBS: Casos excepcionais, entrar em contato com a secretaria do Programa.

b) Os alunos regulares que não cursarão disciplina no semestre 2017/1 deverão
realizar matricula presencial.

c) TODOS os Alunos Regulares que estão com o prazo regimental vencido: 24
meses para conclusão do Mestrado e 48 meses para conclusão do Doutorado, deverão
realizar matricula presencial. Na realização da matrícula é obrigatório, anexar ao
formulário de matrícula, Carta do Orientador justificando o motivo da solicitação
de prorrogação do prazo de conclusão do mestrado e/ou doutorado.
OBS: Casos excepcionais entrar em contato com a secretaria do Programa.

3.

RECADASTRAMENTO DISCENTE

Para formalização da matrícula TODOS os Alunos Regulares do PPGGEO deverão
entregar na Secretaria do Programa o RECADASTRAMENTO DISCENTE.
No impedimento de entregar pessoalmente na secretaria do Programa, o aluno deverá
encaminhar

o

formulário

via

e-mail

(ppggeo@ufrgs.br),

constando

como

assunto:

Recadastramento Discente 2017/1. O formulário de Recadastramento deve ser entregue
devidamente assinado pelo aluno e com o ciente de seu Orientador. O formulário esta
disponível na Página do PPGGEO.

4.

MATRÍCULA DE ALUNOS ESPECIAIS

a)

Os Alunos Especiais deverão realizar a matrícula presencialmente mediante

preenchimento

de

formulário

que

está

disponível

na

página

do

PPGGEO

(www.ufrgs.br/ppggeo). O formulário deve ser entregue na Secretaria do Programa,
devidamente assinado pelo aluno e com o aceite do Regente da disciplina, juntamente com a
cópia dos seguintes documentos:
Cópia do Diploma de Graduação, RG e CPF.

O período de realização de Matriculas

Especiais será nos dias 06 a 10 de março de 2017 no seguinte horário: Turno da Manhã
das 09:00 as 12:00 – Turno da Tarde das 14:00 as 17:00 horas.

5.

MATRÍCULA DE ALUNOS REGULARES DE OUTROS PROGRAMAS DE PÓS-

GRADUAÇÃO DA UFRGS

a)

Alunos Regulares de outros Programas de Pós-Graduação da UFRGS, deverão

apresentar juntamente com o formulário de matrícula a cópia do Cartão de Identificação da
UFRGS. O período de matrícula será nos dias 06 a 10 de março de 2017 no seguinte
horário: Turno da Manhã das 09:00 as 12:00 – Turno da Tarde das 14:00 as 17:00 horas.

OBSERVAÇÃO: A matrícula de alunos Especiais e alunos regulares de outros Programas
de Pós-Graduação da UFRGS em disciplinas do PPGGEO estão condicionadas a oferta
de vagas e do aceite do Regente da disciplina no formulário. A confirmação será
publicada de 15 de março de 2017.

No caso de matricula de Alunos Especiais residentes fora da sede a documentação
poderá ser encaminhada através do email (ppggeo@ufrgs.br), ficando sob a
responsabilidade do aluno o encaminhamento do aceite pelo Regente da disciplina.

SÃO CONSIDERADOS ALUNOS ESPECIAIS:

a)

Alunos graduados em Geociências e áreas afins, alunos de outros Programas de Pós-

Graduação da UFRGS ou de outras Instituições.
b)

Profissionais de Empresas com formação em Geociências ou Áreas afins.

