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ORIENTAÇÃO PARA A MATRÍCULA
SEMESTRE 2020.3

Caros alunos, leiam atentamente as instruções referentes a este semestre suplementar,
contidas na Resolução 08/2020 e no Guia dos Estudantes.
Especificamente, para nosso Curso, como de hábito, sugerimos a leitura das recomendações
seguintes, antes de efetivarem a matrícula:

Na página eletrônica do curso, www.ufpe.br/coord-arquitetura-e-urbanismo vocês encontram:
A. A planilha Excel com o calendário 2020.3 (pasta matrícula 2020.3)
B. A alocação geral de discplinas do semestre letivo (pasta matrícula 2020.3)
C. O fluxo curricular
D. Os programas de todas as disciplinas
Na planilha com as disciplina e horários, cada período encontra-se separado por abas, na parte
inferior do documento. O horário incial das aulas será sempre o mesmo, informado na célula da
planilha correspondente à 1ª aula.
DISCIPLINAS (OBRIGATÓRIAS E ELETIVAS), que serão oferecidas neste semestre estão
localizadas na planilha correspondente a cada período, destacadas em cores e diferenciadas pelo
código OB ou EL.
Só poderão se matricular nas eletivas os alunos que irão cursar um determinado período ou
períodos acima. Exemplo: se a disciplina estiver disponível no 5º período, só poderão cursar os
alunos do 5º período em diante, alunos do 1º, 2º, 3º e 4º NÃO poderão se matricular na eletiva.
O número mínimo de matrículas para a oferta de uma disciplina (eletiva ou obrigatória), para
o semestre 2020.3, é de 08 alunos. Se na data de início da disciplina não houver atingido o
número mínimo de matriculados, a disciplina estará automaticamente cancelada (sem ônus).
A confirmação da disciplina deverá ocorrer um dia útil antes do seu início. A Secretaria do
curso comunicará a alunos e docentes sobre o cancelamento da mesma. Exceção aos casos
de disciplinas que agreguem alunos do currículo antigo e que necessitam da equivalência.
Para esses casos, a disciplinas poderão ser ofertadas com apenas um aluno, se for o caso.
Algumas recomendações importantes, ainda sobre a matrícula em eletivas:
O curso, para sua integralização, exige que o aluno tenha cursado 625 horas em disciplinas
eletivas. Portanto, programem-se para todo semestre cursarem as eletivas ofertadas no curso de
Arquitetura, e, caso haja interesse, em outros Departamentos, como Engenharia Civil, Design e
Expressão Gráfica, por exemplo.
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RECOMENDAÇÕES POR PERÍODO
1º período: a disciplina eletiva: TE GEO 3D3 é exclusiva para esse período.
4º período: para os alunos que ainda têm dificuldades em representação gráfica, são oferecidas,
as disciplinas do departamento de Expressão Gráfica (vide programas).
9º período: No semestre 2020.3, a disciplina Estágio Curricular em Unidade de Produção 1
(ECUP1) não será co-requisito para se matricular em Trabalho de Curso 1(TC1), ou seja, alunos
que quiserem se matricular em TC1, não serão obrigados a se matricularem em ECUP 1. Durante o
período de matrícula, os alunos que forem se matrícular em ECUP1, devem entrar em contato com
possíveis orientadores e encaminhar para a secretaria do Curso, o formulário padrão*, que deverá
ser re-enviado no final do semestre, dessa vez, pelo professor orientador, com a inserção da nota.
10º período: oferta da eletiva Estágio Curricular em Unidade de Produção 2(ECUP2). Em caso de
dúvidas, consultem a Comissão de TC. Durante o período de matrícula, os alunos que forem se
matrícular em ECUP2, devem entrar em contato com os orientadores e encaminhar para a
secretaria do Curso, o formulário padrão*, que deverá ser re-enviado no final do semestre, dessa
vez, pelo professor orientador, com a inserção da nota.
*Os formulários padrão de ECUP 1 e ECUP2 estão disponíveis no site do Curso na pasta
Trabalho de Conclusão de Curso.
TRANCAMENTO E MODIFICAÇÃO DE MATRÍCULA DO SEMESTRE 2020.3: Não haverá período
de modificação de matrícula no Calendário Acadêmico Suplementar, mas será permitido, a
qualquer tempo, e em caráter excepcional, o cancelamento da matrícula em disciplina, no formato
de ECE (Vide manual do estudante, na pasta matrícula 2020.3).
Todas as dúvidas podem ser esclarecidas no manual do estudante, bem como na resolução
08/2020 – CEPE, disponíveis na pasta “matrícula 2020.3”.
Demais
dúvidas
e
assuntos,
arquitetura.urbanismo.ufpe@gmail.com.
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