
Prezados alunos,  
 
Primeiramente gostaríamos de dar as boas-vindas a todos os alunos para o 2º 
Semestre de 2022 e informar que as matrículas ocorrerão no período de 25 a 
28 de Julho de 2022, da seguinte forma: 
 
Preencher o formulário em anexo, com os dados completos, corretos e legíveis 
e encaminhar para este e-mail mencionando no assunto o nome do aluno e o 
número de matrícula (MATRÍCULA- FULANO DE TAL- NÚMERO DE 
MATRÍCULA) em PDF. Não é necessário a assinatura do orientador no 
formulário. 
 
As disciplinas estão no nosso site com os dias e horários na aba OFERTAS. 
 
As aulas iniciam dia 01 de Agosto de 2022 de forma PRESENCIAL. 
 
A contagem dos créditos é de responsabilidade dos alunos com o auxílio de seus 
orientadores. 
Os alunos devem preencher o formulário em anexo com as disciplinas que irão 
realizar após conversa com seus orientadores. 
 
Aqueles alunos que já cursaram todos os créditos devem matricular-se em 
Elaboração de Dissertação (código 9999803), mesmo os alunos com as 
defesas já marcadas devem matricular-se em elaboração de dissertação para 
não perder o vínculo com o curso e podermos solicitar a expedição do diploma 
posteriormente. 
 
Todos os alunos que se matricularem dentro do prazo acima, irão receber um e-
mail confirmando a matrícula. 
 
A inserção da carteira de vacinação com a dose de reforço da vacina é 
primordial para que o aluno possa assistir as aulas e para acesso ao prédio do 
Ceng. 
 
Solicitamos atentar para as informações acima, desta forma as matrículas 
no cobalto acontecerão o mais breve possível. 
 
O atendimento aos alunos continuará sendo por este e-mail ou Presencial 
na sala 308 do Prédio Cotada.  
 
A secretaria e a coordenação não medem esforços para resolver as 
demandas dos alunos com a maior agilidade possível. 
 
Casos particulares/específicos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGCamb. 
Qualquer dúvida estamos a disposição! 
 
Att 
 
Prof. Dr. Rafael Beltrame 
Coordenador do PPGCamb 
 


