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Resolu&ccedil;&atilde;o n&ordm; 9/2020

  

Art. 4º §2º "Excepcionalmente, o cancelamento de matrícula em unidade curricular ofertada em
período extemporâneo poderá acontecer até o encerramento da respectiva UC".

  

- Considerando que o período 2020/5 está previsto para encerrar em 24/12/2020, conforme
Anexo I da Resolução Consepe nº 9/2020, disponível neste link , a DRCA comunica que o
período de solicitações de Cancelamento de Matrícula em Unidade Curricular 2020/5 será de
28/09 a 18/12/2020.

  

- Orientamos o discente a ter especial atenção à data de encerramento da unidade
curricular, conforme cronograma específico de cada uma. Não serão acatadas
solicitações de cancelamento de matrícula se a turma estiver fechada no e-Campus .

  

- Em caso de unidade curricular que tenha correquisito o discente deverá solicitar o
cancelamento das duas unidades curriculares, caso não o faça, caberá à Prograd cancelar
ambas automaticamente.

- Discente do curso LEC deve verificar com a Coordenação do curso o procedimento a ser
seguido, mas não haverá cancelamento de matrícula em unidade curricular.

  

PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO

  

Preencher o requerimento, imprimir, assinar conforme documento de identificação e enviar
anexo por e-mail;

    
    -  dmaa@ufvjm.edu.br para os academicos do Campus Diamantina  
    -  drca.jan@ufvjm.edu.br para os academicos do Campus Janauba  
    -  dmaato@ufvjm.edu.br para os academicos do Campus do Mucuri  
    -  drca.unai@ufvjm.edu.br para os academicos do Campus Unai  
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http://www.ufvjm.edu.br/es/formularios/doc_view/9207-.html
http://portal.ufvjm.edu.br/noticias/2020/prograd-divulga-nota-sobre-retomada-das-atividades-academicas-na-ufvjm/alteracao-anexo-i-res-consepe-92020.pdf
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Não haverá cobrança de taxa.

Não será aceito requerimento com formatação diferente do modelo apresentado, bem como
preenchido a mão.

  

&nbsp;Requerimento de Cancelamento de matr&iacute;cula em unidade curricular

PESQUISA
*A sua colaboração com o  PET - Estratégias para Diminuir a Retenção e a Evasão e com a
PROGRAD é importante. Vai auxiliar a UFVJM na qualificação do perfil e quantificação de
dados de cancelamento de matrícula em unidade curricular no ensino emergencial nos cursos
de graduação.
Trata-se de formulário para preenchimento de dados sobre motivo cancelamento de matrícula
de unidade curricular (disciplina) proposto pelo programa de educação tutorial - PET -
Estratégias para Diminuir a Retenção e a Evasão. PREENCHA UMA PARA CADA DISCIPLINA
A SER CANCELADA.
Acesse  aqui  o formulário on-line
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http://www.ufvjm.edu.br/prograd/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=3705&amp;Itemid=15
https://docs.google.com/forms/d/1thBvB_Qs1_WOxge_1GpWe7xkqxG04jchQkuD7KiQuno/edit

