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Campina Grande, 24 de September de 2014

COMUN I C A DO

Assunto: Matrícula 2014.2
 

A  Pró-Reitoria  de  Ensino  comunica  à  comunidade  acadêmica  informações
referentes à matrícula do período 2014.2, que se inicia em 06 de Outubro de
2014.

Os  Coordenadores  de  Curso  já  foram  instruídos  por  meio  de  Memo-Circular
07/2014/PRE/UFCG acerca da tramitação processual para orientar os alunos. 

Solicitamos  da  comunidade,  nesse  período  de  matrícula,  a  compreensão  de
todos. O curtíssimo intervalo entre um período letivo e o outro para a realização
de todos procedimentos de finalização e início de período, buscando colaborar
com a regularização do calendário letivo, causa imensa sobrecarga de serviço. 

Para uma matrícula bem sucedida precisamos que os 
 discentes sejam responsabilizados pelas suas solicitações, afinal a

matrícula é ato planejado com o intuito de concluir o curso da maneira
mais breve e com a melhor qualidade. 

 os  coordenadores  administrativos  apresentem  uma  oferta  de
disciplinas consonante com a demanda recebida pelos cursos e com sua
implantação anterior a matrícula.

 Os coordenadores de curso tenham muita responsabilidade no envio de
documentos  a  respeito  de  matrículas  especiais  à  PRE.  Apenas  os
documentos corretamente preenchidos serão processados.

A Pró-Reitoria não efetua nenhuma matrícula no Controle Acadêmico, sua função
é a de disponibilizar meios de comunicação entre as diferentes Unidades e Cursos
e  prover  meios  de  registro.  Enquanto  os  procedimentos  são  realizados  pelos
alunos e pelos coordenadores a PRE supervisiona e fiscaliza os procedimentos,
sendo o órgão responsável por efetuar alguns procedimentos especiais mediante
encaminhamento específico do responsável e após análise.

Durante  esse  período  a  PRE  executa  vários  procedimentos  referentes  ao
encerramento do período anterior e o início do novo período. 

A média de processos recebidos na PRE durante o período de Matrícula é de 150
processos por dia.

Tendo-se em conta que devemos zelar para um atendimento não só prestativo
mas principalmente eficaz:
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 A equipe de controle acadêmico trabalhará em turno estendido de 2 horas
adicionais;

 Algumas operações de controle acadêmico serão realizadas pelo Gabinete
da Pró-Reitoria;

 Algumas  operações  de  controle  acadêmico  serão  realizadas  pelo
Pesquisador Institucional;

 Excepcionalmente nesse período o acesso a informações sobre andamento
de processos será restrito;

 Não haverá atendimento individual pelo controle acadêmico;
 Alunos  com  problemas  de  matrícula  serão  orientados  a  procurar  a

Coordenação do Curso;
 O contato  com os  coordenadores  de  curso,  garantindo  a  igualdade  de

acesso à todos campi, será realizado prioritariamente por email;
 Todos os e-mails referentes à matrícula devem ser recebidos pela Pró-

Reitoria e pela Coordenação de Controle Acadêmico;
 A PRE acusará o recebimento de todos os e-mails, a partir de então a

situação  será  encaminhada  para  solução,  não  sendo  necessário  novos
contatos sobre a questão;

 Solicitamos aos coordenadores que evitem o envio de vários e-mails com
casos  individuais,  encaminhem as  questões  em blocos  para  facilitar  o
tratamento.

 Os prazos para a realização das operações devem ser de cerca de cinco
dias  úteis.  Todos  um  sistema  de  tramitação  eletrônica  que  avisa
automaticamente os alunos do despacho à coordenação de curso.

Essas medidas visam garantir a máxima eficiência de nossos procedimentos e
evitar erros de operação. Estamos disponíveis a esclarecimentos necessários e
contamos com a colaboração de toda a comunidade. Essa é uma ação do projeto
PRE – Aprendizado e Consolidação.

Atenciosamente,

Luciano Barosi de Lemos
Pró-Reitor de Ensino
Mat.Siape 1492355-6
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