PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
CALENDÁRIO DE MATRÍCULAS EM ATIVIDADES REMOTAS 2020.2
NOVEMBRO DE 2020
Oferta de disciplinas: ATÉ 30/10/2020 – OS PROFESSORES OFERTARÃO DISCIPLINAS PARA
ATIVIDADES REMOTAS 2020.2. A secretaria informa que até publicações de oferta de disciplinas
poderão sofrer alteração até o período final de matrícula.

MATRÍCULA ONLINE: DE 03 A 05/11/2020 – Exclusivamente no sistema SIGAA.
Quem faz a matrícula é o/a estudante.
IMPORTANTE:
1. É responsabilidade dos/as discentes solicitar matrícula dentro dos períodos destinados para
isso no calendário publicado.
2. Qualquer dificuldade ou impedimento na realização da matricula deve ser imediatamente
informada pelo/a aluno/a à secretaria do PPGEC pelo email: jecicleide.luckwu@ufpe.br com o
seguinte título – erro/dificuldade na matricula / seu nome.
3. a não realização da matricula será considerado/a como abandono de curso, o que implica na
perda do vínculo do/a estudante com PPGEC, sendo necessário novo processo seletivo para
segundo ingresso.
4. O/a aluno/a que não se matricular em disciplina remota deve matricular-se na atividade que
garante o vínculo, mas não possuem crédito. São elas:
a. atividade de orientação individual – atividades de desenvolvimento da pesquisa e da
elaboração da dissertação/tese acompanhada pelo(a) orientador(a);
b. atividade de qualificação/pré-banca – atividades, estabelecidas no Regimento ou em
Normativas Internas do PPG, como pré-requisito necessário para a defesa da
dissertação/tese; (não cabe ao nosso PPGEC, pois possuímos disciplinas de
acompanhamento)
c. atividades de dissertação/tese – atividade destinada a discentes que tenham concluído
todos os requisitos necessários para a defesa e se encontrem em processo de finalização
da dissertação/tese com vistas à realização da banca examinadora.
d. ORIENTAMOS, COM INSISTÊNCIA QUE, CASO HAJA OFERTA DE DISCIPLINA
OBRIGATÓRIA PARA A SUA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO. ESFORCE-SE POR
CURSAR A DISCIPLINA.

INÍCIO DAS AULAS: a partir de 12/11/2020 – a criação das turmas virtuais no G-Suite e a inserção
dos alunos (de 10 a 11/11/2020) é responsabilidade do professor devendo, o/a aluno/a em caso de
dificuldade, entrar em contato com o professor responsável pela disciplina no e-mail disponível na
oferta de disciplina.

RE-MATRÍCULA: de 13 a 16/11/2020 – Quem realiza: i) discentes de mestrado e doutorado que
queiram incluir componentes curriculares não requisitados no período de MATRÍCULA ON-LINE; ii)
discentes de mestrado e doutorado retardatários ao período de MATRÍCULA ON-LINE definido no
período de MATRÍCULA ONLINE.

OUTRAS INFORMAÇÕES PODEM SER OBTIDAS NOS SEGUINTES CONTATOS
andrea.negromonte@ufpe.br
posengcivil.ufpe@gmail.com
jecicleide.luckwu@ufpe.br
WhatsApp: 2126-8977 – Cleide – atendimento ao público.
Não resolveremos pendências/dificuldades de matrícula pelo WhatsApp.

