
 

 

 

 

Prezados(as) alunos(as),  

 

A Secretaria Geral Acadêmica vem informar que aqueles que não efetuaram suas 

matrículas no prazo estipulado em Edital, entre os dias 23 de janeiro e 02 de fevereiro, 

já poderão solicitar e efetuar a Matrícula Fora do Prazo.  

Para fazê-lo, devem ser observados os seguintes passos: 

1. O interessado deverá requerer no Setor de Protocolo, entre as 13:00 e 21:00 

horas, a Matrícula Fora do Prazo. 

2. Realizado o requerimento, o(a) aluno(a) deve dirigir-se ao Departamento de 

Cobrança entre as 13:00 e 21:00 horas, para emissão do boleto de matrícula.  

3. Uma vez pagas ambas as taxas, o aluno deverá procurar sua Coordenação 

Acadêmica, para montar seu quadro de horários (modelo em anexo), devendo 

verificar disponibilidade de vagas nas disciplinas a matricular; 

4. O quadro de horários deverá ser assinado e carimbado pelo(a) Coordenador(a) 

de curso ou por servidor habilitado(a) autorizado(a); 

5. O(a) aluno(a) deverá então procurar a Secretaria Geral Acadêmica, no horário das 

13:30 às 21:00 horas, para realização de sua matrícula.  

6. As matrículas fora do prazo só serão realizadas, impreterivelmente, até o dia 17 

de fevereiro.  

Não serão aceitas solicitações de matrícula fora do prazo em desacordo com os 

procedimentos informados acima. As matrículas fora do prazo serão realizadas, 

exclusivamente, de forma presencial. 

Em caso de dúvidas, favor procurar a Secretaria Geral Acadêmica. 

 

 

 

 



 

 

 

QUADRO DE HORÁRIOS 

 

Autorizo o(a) aluno(a) ____________________________________________________, 

matrícula nº ______________________ do curso ___________________________ 

turno ______________, a realizar matrícula nas disciplinas abaixo especificadas: 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07h10 – 08h00      

08h00 – 08h50      

08h50 – 09h40      

09h40 – 10h30      

10h30 – 11h20      

11h20 – 12h10      

12h10 – 13h00      

13h00 – 13h50      

13h50 – 14h40      

14h40 – 15h30      

15h30 – 16h20      

16h20 – 17h10      

17h10 – 18h00      

18h00 – 18h50      

18h50 – 19h40      

19h40 – 20h30      

20h30 – 21h20      

21h20 – 22h10      

 

OBSERVAÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Garanhuns, ______ de fevereiro de 2017. 

 

_________________________ 

Coordenador(a) do Curso 

 

_________________________ 

Aluno(a) 


