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FORMULÁRIO DE PRÉ-MATRÍCULA PARA OS CURSOS DO TIAC-2017 

 

Para os/as estudantes que não puderem realizar a matrícula presencialmente na secretaria dos cursos, este é um 

formulário de PRÉ-MATRÍCULA e deve ser encaminhado de 06/02 a 09/02 para os e-mails indicados. 

 

Nome: 

 

Nº de matrícula: 

Curso: (  ) Letras         (  ) BHU         (   ) HISTÓRIA         (  ) PEDAGOGIA 

Curso(s) desejado(s) : Docente(s): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES:  

- Estudantes de LETRAS, encaminhar este formulário para: coordenacaoletrasmales@unilab.edu.br. 

- Estudantes dos demais cursos, encaminhar este formulário para: mariacardoso28@unilab.edu.br. 

- A matrícula será efetivada somente no primeiro dia de aula do curso. 

 
Orientações gerais: 

(1) A matrícula nos cursos do TIAC – 2017 NÃO será realizada pelo SIGAA. 

(2) A matrícula será realizada PRESENCIALMENTE na secretaria de cursos de 06/02 a 09/02. 

(3) O/a estudante que deseja cursar alguma disciplina do TIAC e não puder fazer sua matrícula presencialmente, 

OBRIGATORIAMENTE, deve enviar, por e-mail, FORMULÁRIO DE PRÉ-MATRÍCULA devidamente preenchido. 

Nesse caso, a confirmação da matrícula será feita presencialmente no primeiro dia de aula do(s) curso(s) escolhido(s), com a 

assinatura da lista de presença.  

O envio desse formulário deve ser feito de 06/02 a 09/02. 

(4) Estudantes do CURSO DE LETRAS: encaminhar o FORMULÁRIO DE PRÉ-MATRÍCULA para o e-mail: 

coordenacaoletrasmales@unilab.edu.br. 

(5) Estudantes dos demais cursos: encaminhar o FORMULÁRIO DE PRÉ-MATRÍCULA para o e-mail 

mariacardoso28@unilab.edu.br. 

(6) O/a estudante poderá solicitar o trancamento na secretaria de cursos ATÉ o segundo dia de realização do(s) curso(s) 

escolhido(s). Após o segundo dia de realização do curso, o trancamento não será mais possível e o/a estudante que não tiver o 

mínimo de 75% de frequência e não realizar as atividades solicitadas será reprovado/a por falta e nota (exceto casos de 

afastamento das atividades didáticas por licença comprovada, por exemplo). O/a estudante deverá comunicar o/a professor/a 

sobre o trancamento. 

DATA ATIVIDADE 

06/02, 07/02, 

08/02 e 09/02 

Matrícula presencial na secretaria dos cursos. 

O trancamento deve ser feito ATÉ o segundo dia de curso, na secretaria de cursos. Após os dois primeiros dias 

de realização do curso não será mais possível o trancamento. 

06/02, 07/02, 

08/02 e 09/02 

Para os estudantes que não puderem estar no campus, pré-matrícula com envio obrigatório de FORMULÁRIO 

DE PRÉ-MATRÍCULA para os e-mails indicados. 

ATENÇÃO:  
- A matrícula será efetivada SOMENTE no primeiro dia de aula do(s) curso(s) escolhidos. 

- O trancamento deve ser feito ATÉ o segundo dia de curso, na secretaria de cursos. Após os dois primeiros dias 

de realização do curso não será mais possível o trancamento. 
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