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EDITAL UESC Nº 005
ABERTURA DE MATRÍCULA PARA 1º PERÍODO LETIVO DE 2007

O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, torna público que se encontram abertas às matrículas aos cursos de graduação da UESC para o 1º período letivo de 2007, na forma abaixo indicada:

ALUNOS REGULARES E VESTIBULANDOS

MATRÍCULA DE VESTIBULANDOS - Candidatos aprovados no Concurso Vestibular 2007, com entrada no 1º semestre:
       
	Período: 14 a 16 de fevereiro de 2007 – todos os Cursos.
Local: Colegiados de Cursos
  - Horário: das 08:00 às 12 horas e das 13:00 às 16:00 horas.

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA – Alunos regulares que efetivaram ou que trancaram matrícula no 2º semestre de 2006.


DIAS
ANO DE INGRESSO
HORÁRIO FINAL
01 a 03 de fevereiro de 2007
2005 e 2006
23:59 horas de 03 de fevereiro de 2007
04 a 06 de fevereiro de 2007
2004 e 2003
23:59 horas de 06 de fevereiro de 2007
07 e 08 de fevereiro de 2007
2002 e anos anteriores
23:59 horas de 08 de fevereiro de 2007

O resultado da confirmação de vaga nas disciplinas solicitadas na pré-matrícula será divulgado no dia 31 de janeiro de 2007;

	Todos os alunos que obtiverem a confirmação de, no mínimo, uma disciplina das requisitadas na pré-matrícula, estarão automaticamente matriculados para o 1º período de 2007;


	O aluno que desejar alterar sua matrícula deverá fazê-lo no período definido acima.


2.  RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA PARA CURSOS STRICTO SENSU – Alunos regulares de cursos de Pós-Graduação stricto sensu – Mestrado e Doutorado

	Período: EM TRANSFERￊNCIA EXTERNA05 a 09 de fevereiro de 2007
	Local: Secretaria de Pós-Graduação - SEPOG.
	Horário: das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 horas.


ALUNOS EM RETORNO (PRESENCIAL) – Alunos que solicitaram retorno e seus pedidos foram deferidos para cursos de Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu:

	Data: 01 de março de 2007 – todos os Cursos.
Local: Colegiados de Cursos e Secretaria de Pós-Graduação - SEPOG

Horário: das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas.

ALUNOS EM TRANSFERￊNCIA EXTERNAEM TRANSFERÊNCIA EXTERNA (PRESENCIAL) – Alunos que solicitaram transferência para a UESC e foram aprovados no processo seletivo:

	Data: 01 de março de 2007
	Local: Colegiados de Cursos.
	Horário: das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 h.


Obs.: 1 – Divulgado o resultado final, os candidatos aprovados no processo seletivo para transferência externa deverão solicitar, imediatamente, aproveitamento de estudos no Protocolo Geral da UESC, mediante apresentação do histórico escolar e programa das disciplinas cursadas na instituição de origem; 

Obs.: 2 – A matrícula do aluno transferido só será efetivada mediante recebimento da GUIA DE TRANSFERÊNCIA, expedida pela Instituição de origem, ou apresentação, pelo aluno, do protocolo de pedido de Guia, também fornecido pela Instituição de origem. Caso a Guia de Transferência não chegue à UESC até o final do semestre de seu ingresso no curso, o aluno perderá automaticamente sua vaga, sem direito a matrícula no semestre seguinte.

ALUNOS PORTADORES DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR (PRESENCIAL) – Alunos que desejam obter nova graduação, independentemente de processo seletivo, com solicitação deferida.

Data: 01 de março de 2007
	Local: Colegiados de Cursos.
	Horário: das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 h.

Obs.– A vaga para aluno portador de diploma de curso superior é, exclusivamente, remanescente do processo seletivo (Concurso Vestibular).

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 18 de janeiro de 2007.

ANTONIO JOAQUIM BASTOS DA SILVA
REITOR

