
Rematrícula

REMATRÍCULA - Art. 73-  Resolução nº 11 CONSEPE de 11/04/2019 

    
    -  Rematrícula é a oportunidade concedida ao discente de requerer à Prograd, seu retorno
ao curso, depois de ter sua matrícula cancelada por falta de renovação.   

    
    -   A rematrícula estará condicionada à existência de vaga e deverá ser requerida pelo
discente, no prazo previsto no  Calendário Acadêmico .  

    
    -  A rematrícula poderá ser concedida uma única vez, desde que a carga horária a ser
cursada não ultrapasse o prazo máximo para integralização curricular, devendo ser requerida
no semestre letivo em que o discente deixou de efetuar a renovação de matrícula.

  
    -  O discente cujo requerimento de rematrícula for deferido deverá efetuar matrícula nas
unidades curriculares no semestre letivo subsequente à sua solicitação, no prazo estabelecido
no  Calendário Acadêmico , não podendo trancar o curso, exceto por motivo de saúde,
devidamente comprovado por atestado médico e homologado pelo Serviço de Perícia Oficial
em Saúde da UFVJM.

  
    -  Não será concedida a rematrícula ao discente que tenha sido desligado por motivo de
sanção disciplinar gravíssima, conforme estabelecido na Resolução Consu que estabelece o
Regime Disciplinar aplicável aos discentes da UFVJM.   

    
    -  A não solicitação de rematrícula incidirá na permanência do cancelamento da matrícula
para posterior desligamento.   

    
    -  O período em que o acadêmico permanecer desvinculado da Universidade não será
computado nos prazos para integralização do curso.   

    
    -  O discente rematriculado deverá cumprir o currículo vigente no curso, no semestre de
reinício de suas atividades.

  
PROCEDIMENTOS apenas por e-mail:
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http://www.ufvjm.edu.br/prograd/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=3655&amp;Itemid=15
http://www.ufvjm.edu.br/prograd/2016-01-05-17-53-22.html
http://www.ufvjm.edu.br/prograd/2016-01-05-17-53-22.html


Rematrícula

•   Preencher o requerimento, imprimir, assinar conforme documento de identificação e enviar
anexo ao e-mail para:

    
    -  dmaa@ufvjm.edu.br   para os acadêmicos do Campus Diamantina  
    -  drca.jan@ufvjm.edu.br para os acadêmicos do Campus Janaúba  
    -  dmaato@ufvjm.edu.br   para os acadêmicos do Campus do Mucuri  
    -  drca.unai@ufvjm.edu.br para os acadêmicos do Campus Unaí  

  

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

  
&nbsp;Requerimento de Rematrícula
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