INSTRUÇÕES
1. Ler com atenção as NORMAS GERAIS disponíveis em www.proacad.ufpe e nos quadros de aviso da Divisão
do Corpo Discente e providenciar toda documentação necessária.
2. Preencher o(s) espaço(s) referente(s) aos seus dados pessoais e aos da(s) disciplina(s) pretendida(s) e
solicitar a(s) assinatura(s) do(s) coordenador(es) do curso/área em que a(s) turma(s) da(s) disciplina(s)
irá(ão) funcionar, confirmando a existência do cumprimento de requisito(s) para suas solicitações. Caso seja
aluno vinculado à UFPE, solicitar a assinatura do coordenador do seu curso confirmando a inexistência da(s)
disciplina(s) ou de sua(s) equivalente(s) no perfil curricular em que se encontre vinculado, bem como a
impossibilidade de cursá-la(s) como disciplina(s) eletiva(s).
3. Se a(s) disciplina(s) pretendida(s) exigir(em) pré-requisito e có-requisito, apresentar ao coordenador do
curso/área em que a(s) disciplina(s) será(ão) oferecida(s) o seu histórico escolar e, quando necessário, o(s)
respectivo(s) programa(s) para a devida comprovação do cumprimento do(s) mesmo(s).
4. Pagar a taxa de matrícula correspondente, através de depósito no Banco do Brasil, na Conta Única da União,
utilizando-se do código identificador nº 1 5 3 0 8 0 1 5 2 3 3 2 8 8 3 2 2 e o número do seu cpf.
Valor da taxa, por disciplina:
Aluno Regular da UFPE – ISENTO
Diplomado, Aluno Regular de Outra Instituição e Desvinculado da UFPE – R$ 30,00 (trinta reais).
5. O candidato poderá realizar inscrição em até duas disciplinas, por semestre.
6. Entregar toda a documentação no protocolo da Coordenação da Divisão do Corpo Discente, nas datas
estabelecidas no Calendário Acadêmico.

OBSERVAÇÕES:
1.

Serão indefer idas as solic itações de matrícula que não estej am de acor do com
as NORMAS GERAI S, COM DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA e/ou FORA DO PR AZO
estabelec ido no edital de matr ícula 2014.1 – UFPE.

2.

Solicitamos a atenç ão do candidato, pois, qualquer irregularidade ver ific ada,
seja com relação a pagamento, documentação ou débito com o sistema de
biblioteca far á com que sua solicitação de matrícula seja indeferida. Não
será anexado nenhum documento no pedido de solicitaç ão de matrícula após a
entr ega deste for mulário.

3.

Caso haja choque de hor ário entre as disc iplinas isoladas, será cancelada a
disc iplina classific ada como “B”.

4.

Não haver á devolução das taxas pagas.

Recife, ___, de ________ de 2014.

___________________________________________
Assinatura do Requerente

