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Calendário de matrículas do Período Letivo 2019.2

do Curso de Licenciatura em Matemática
13/12/19 à 15/12/19 – Proposta de matrícula no portal SAGRES (Internet). 

18/12/19 à 19/12/2019 – Confirmação de matrícula no portal SAGRES (Internet). Quem efetuou a

proposta deve verificar, nestes dias, se a proposta foi confirmada.

Datas do ajuste presencial de matrícula (Colegiado de Matemática).

20/01/20 (Segunda) – 08:30h às 11:30h e 13:30h às 17:30h – Apenas Ingressantes em 2019, 2018,

2017 e 2016 nas disciplinas regulares de seu respectivo período e disciplinas extras ou optativas;

21/01/20 (Terça) – 08:30h às 11:30h e 13:30h às 17:30h – Apenas Ingressantes em 2015 ou antes

disso;

22/01/20 (Quarta) – 08:30h às 11:30h e 13:30h às 17:30h – Liberação de vagas para discentes do

Curso de Matemática ingressantes de 2016 a 2019 que querem cursar  disciplinas regulares de

semestres diferentes do seu;

24/01/20  (Sexta)  – 13:30h às 17:30h – Liberação de vagas para discentes de outros cursos da

UESB.

Início do semestre 2019.2 – 20/01/20 (Segunda) 

Observações:

1. O discente que não for alterar sua proposta de matrícula e que não se matriculou em disciplinas regulares de

semestres diferentes do seu poderá trazer seu comprovante de matrícula impresso para que o Colegiado apenas

carimbe. Este discente terá prioridade no atendimento. (a impressão deve ser realizada após o dia

19/01/20) 

2. O atendimento será feito por ordem de chegada (exceto os casos previstos na observação anterior), mediante a

assinatura de lista, obedecendo o dia/horário de atendimento de cada ano de ingresso;

3.  Para  melhorar  o  atendimento  e  manter  a  organização  do  processo  de  matrícula,  a  entrada  dos  alunos  no

Colegiado será feita de maneira controlada, de modo que apenas os alunos que estão sendo atendidos poderão

permanecer no interior do setor.
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4. Quem não puder comparecer no dia do ajuste presencial, pegue uma procuração no Colegiado, preencha e a

entregue a alguém para que o mesmo faça seu reajuste.

5.  Os interessados em cursar Seminário I  ou II  devem pegar  a  ficha de matrícula  no Colegiado e  a  devolver

preenchida até 31/01/20.


