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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Centro de Letras e Comunicação

 
Memorando nº 200/2018/CLC
ÀS Unidades Acadêmicas 
Assunto: Matrícula especial: novos procedimentos no CLC 

  

 
Prezados Diretores,

O Centro de Letras e Comunicação, na busca de ter procedimentos mais eficientes durante o período da
matrícula especial, informa que a partir do segundo semestre de 2018, os estudantes que queiram realizar
alguma disciplina ofertada para os cursos vinculados a esta Unidade,  deverão seguir os seguintes
procedimentos:

14/08 será divulgado o link em que os alunos deverão acessar para solicitar atendimento no Colegiado
durante o período de matrícula especial;

 15/08 (a partir das 13h30min) até 20/08: período em que o formulário estará online para os alunos
solicitarem atendimento durante o período de matrícula especial;

 21/08 divulgação da lista de agendamentos dos alunos, constará o dia e o horário em que o aluno deverá
comparecer no Colegiado do CLC para realizar matricula especial*;

 23/08 e 24/08 período de realização da matrícula especial.

* A ordem de agendamento para atendimento dos alunos será feita de acordo com a ordem de solicitação
online 

 

Solicitamos a ampla divulgação dos novos procedimentos nas Unidades Acadêmicas e disponibilizamos
através do site https://wp.ufpel.edu.br/clc/2018/07/23/novos-procedimentos-para-realizacao-de-matricula-
especial-2018-2-no-clc/ um cartaz explicativo aos interessados.

Cabe lembrá-los, que muitos estudantes, de outros Unidades, têm interesse, na matrícula especial,  pelas
disciplinas de Produção Textual, de Língua Estrangeira ou de  Libras que são ofertados pelo CLC.

Documento assinado eletronicamente por VANESSA DOUMID DAMASCENO, Diretora, Centro de
Letras e Comunicação, em 07/08/2018, às 18:04, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0235509 e
o código CRC 08B1D4CF.
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