
 

  

 

ERRATA I 

EDITAL DE MATRÍCULA 2017.2 

Edital: SECRETARIA 002/2017EDITAL-CESPA 007/2017 

 

ONDE SE LÊ: 

CALENDÁRIO DE MATRÍCULAS 2017.2 

DATAS DESCRIÇÃO SITUAÇÃO DO ALUNO 

10 a 12 de julho de 2017 Todos os cursos – Pré-matrícula 

(PRESENCIAL) 

Vestibulandos e Portadores de 

Diploma - (1ª ENTRADA) 

14 de julho de 2017 Remanejado (1ª Lista) - Todos os cursos - 

Pré-matrícula (PRESENCIAL) 

Vestibulandos 

17 de julho de 2017 Remanejado (2ª Lista) - Todos os cursos - 

Pré-matrícula (PRESENCIAL) 

Vestibulandos 

19 de julho de 2017 Remanejado (3ª Lista) - Todos os cursos - 

Pré-matrícula (PRESENCIAL) 

Vestibulandos 

Até dia 28 de julho de 2017 Solicitação via protocolo para Reabertura Trancado até 2017.1 

20 a 25 de julho de 2017 Todos os cursos - Matrícula online Periodizado  

26 a 31 de julho de 2017 Todos os cursos - Matrícula online Desperiodizado  

01 de agosto de 2017 Inicio do semestre letivo 2017.2 para os 

alunos matriculados 

Calouros e Veteranos 

01 e 02 de agosto de 2017 Todos os cursos - Matrícula Presencial Reabertura, Reintegração e 

Transferidos 

03 e 04 de agosto de 2017 Ajuste de matrícula online - Todos os cursos Veteranos 

01 de agosto de 2017 Inicio do semestre letivo 2017.2 para os 

alunos ingressantes e para os alunos 

veteranos. 

Calouros e Veteranos 

08 a 10 de agosto de 2017 Matrícula aluno Especial (PRESENCIAL) Aluno de outra IES 

11, 14 e 15 de agosto de 2017 Todos os Cursos -  Fora do Prazo 

(PRESENCIAL) 

Veteranos  

* ATENÇÃO: A matrícula PRESENCIAL dos alunos periodizados e desperiodizados do Núcleo de Práticas 

Jurídicas será realizado no período de 31 de julho a 04 de agosto no horário das 9h às 17h  no NPJ. 

 

2.7. Os alunos que não puderem se matricular no mínimo de quatro disciplinas deverão solicitar autorização 

escrita e assinada pelo coordenador do curso, conforme modelo em anexo (ANEXO I), dirigindo-se então com 

a autorização à Secretaria Geral Acadêmica para realizar matrícula presencialmente, devendo preencher e assinar 

o Termo Aditivo vigente ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

 

 



 

 

 

LEIA-SE: 

CALENDÁRIO DE MATRÍCULAS 2017.2 

DATAS DESCRIÇÃO SITUAÇÃO DO ALUNO 

10 a 12 de julho de 2017 Todos os cursos – Pré-matrícula 

(PRESENCIAL) 

Vestibulandos e Portadores de 

Diploma - (1ª ENTRADA) 

14 de julho de 2017 Remanejado (1ª Lista) - Todos os cursos - 

Pré-matrícula (PRESENCIAL) 

Vestibulandos 

17 de julho de 2017 Remanejado (2ª Lista) - Todos os cursos - 

Pré-matrícula (PRESENCIAL) 

Vestibulandos 

19 de julho de 2017 Remanejado (3ª Lista) - Todos os cursos - 

Pré-matrícula (PRESENCIAL) 

Vestibulandos 

Até dia 28 de julho de 2017 Solicitação via protocolo para Reabertura Trancado até 2017.1 

20 a 25 de julho de 2017 Todos os cursos - Matrícula online Periodizado  

26 a 31 de julho de 2017 Todos os cursos - Matrícula online Desperiodizado  

31 de julho de 2017 Todos os cursos – Matrícula 

(PRESENCIAL) para os alunos que não 

puderem se matricular no mínimo de quatro 

disciplinas ONLINE. 

Veteranos 

01 de agosto de 2017 Inicio do semestre letivo 2017.2 para os 

alunos matriculados 

Calouros e Veteranos 

01 e 02 de agosto de 2017 Todos os cursos - Matrícula Presencial Reabertura, Reintegração e 

Transferidos 

03 e 04 de agosto de 2017 Ajuste de matrícula online - Todos os cursos Veteranos 

01 de agosto de 2017 Inicio do semestre letivo 2017.2 para os 

alunos ingressantes e para os alunos 

veteranos. 

Calouros e Veteranos 

08 a 10 de agosto de 2017 Matrícula aluno Especial (PRESENCIAL) Aluno de outra IES 

11, 14 e 15 de agosto de 2017 Todos os Cursos -  Fora do Prazo 

(PRESENCIAL) 

Veteranos  

* ATENÇÃO: A matrícula PRESENCIAL dos alunos periodizados e desperiodizados do Núcleo de Práticas 

Jurídicas será realizado no período de 31 de julho a 04 de agosto no horário das 9h às 17h  no NPJ. 

 

2.7.  Os alunos que não puderem se matricular no mínimo de quatro disciplinas deverão no dia 31 de julho, 

solicitar autorização escrita e assinada pelo coordenador do curso, conforme modelo em anexo (ANEXO I), 

dirigindo-se então com a autorização à Secretaria Geral Acadêmica para realizar matrícula presencialmente, 

devendo preencher e assinar o Termo Aditivo vigente ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

 

 

Garanhuns, 11 de julho de 2017. 

 


