CALENDÁRIO PARA MATRÍCULA DE ALUNO ESPECIAL (LEIA COM ATENÇÃO)
MATRÍCULA: DE 22 A 26 DE FEVEREIRO

INÍCIO SEMESTRE: 15 DE MARÇO DE 2021

IMPORTANTE: Excepcionalmente esse semestre, devido à pandemia, estaremos aceitando todos os documentos para a matrícula por email e em cópia
simples.
Enviar todos os documentos em arquivo único para ppgq@ufscar.br colocando como assunto: Matricula Aluno Especial
O PPGQ enviará um email de confirmação, no prazo de até 72hrs.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

a. matrículas de alunos especiais em disciplinas ofertadas para o 1º/21**

INSTRUÇÕES PARA MATRÍCULA DO ALUNO ESPECIAL

**

Art. 15 - O PPGQ, a critério da CPG, poderá aceitar inscrição, em disciplinas isoladas, de aluno especial, portador de diploma de graduação, não matriculado no
PPGQ.
§1º - Em caráter excepcional, a CPG poderá aceitar a inscrição de graduando no último semestre do curso, como aluno especial, em disciplinas do PPGQ. Os créditos
em disciplinas assim cursadas terão validade máxima de 24 meses para inclusão no histórico escolar do curso no qual venha a ser aluno regularmente matriculado. Esta
inclusão deverá ser solicitada pelo aluno.

Para que sua solicitação de inscrição como aluno especial possa ser analisada pela CPG, solicitamos-lhe que apresente cópia dos seguintes
documentos:
DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
- Ficha de Inscrição preenchida e assinada (disponível no site do PPGQ em “formulários”)
- RG e CPF
- cópia simples do diploma de curso de nível superior ou documento comprobatório de conclusão de curso de nível superior ou declaração de coordenação de
curso de nível superior de que está cursando o último semestre de curso de graduação.
IMPORTANTE: Excepcionalmente esse semestre, devido à pandemia, estaremos aceitando todos os documentos para a matrícula por email e em cópia
simples.
Enviar todos os documentos em arquivo único para ppgq@ufscar.br colocando como assunto: Matricula Aluno Especial
O PPGQ enviará um email de confirmação, no prazo de até 72hrs.

Coordenação do PPGQ

