Matrículas por disciplina é
realidade no próximo semestre
O antigo desejo da comunidade acadêmica da Faculdade de Engenharia foi realizado:
a partir do segundo semestre de 2013, as matrículas dos cursos serão por disciplina. Isso
significa que o aluno poderá escolher as disciplinas a serem cursadas, desde que
respeitando os pré-requisitos, o número de créditos por período, atendendo ao tempo de
integralização.
A conquista é fruto do empenho das coordenações dos cursos e da direção da FaEnge
junto à Pró-Reitoria de Ensino para alcançar essa melhoria para todos os acadêmicos.
A nova medida atenderá do 1º ao 8º período dos cursos de Engenharia Ambiental,
Engenharia Civil, Engenharia Metalúrgica e Engenharia de Minas.
Os demais 9º e 10º períodos continuarão matriculando-se por blocos, como é na
atualidade. A escolha dos períodos contemplados com a nova medida deve-se a um
profundo estudo dos casos que geraram mais problemas nas matrículas anteriormente.
Para garantir a tranquilidade durante o período de recesso, informamos que, neste
semestre, as matrículas serão PRESENCIAIS e serão realizadas nos seguintes dias para
cada curso:
29/07 - Engenharia Metalúrgica e Engenharia Civil
30/07 - Engenharia Ambiental
31/07 - Engenharia de Minas
O horário será das 7h30 às 19h30. No dia 01 de agosto, primeiro dia letivo do segundo
semestre de 2013, serão efetuados os possíveis acertos nas matrículas de 7h30 às 19h30.
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Havendo qualquer impedimento de o aluno comparecer para realizar o acerto de
sua matrícula, poderá solicitar que alguém o faça munido de procuração (o
procurador deverá trazer original e Xerox da identidade). Neste caso, a
instituição se isenta de responsabilidade caso a matrícula não seja efetuada pelo
procurador.
Após dia 01 de agosto de 2013 NÃO SERÃO REALIZADAS ALTERAÇÕES NA
MATRICULA.
Nos dias da realização das matrículas e de acerto da matrícula a fila será
organizada por ordem de chegada.
Para cada matrícula o requerente (aluno) do acerto deverá retomar a fila. Nos casos
em que um acadêmico realizará a sua matrícula e a de outro aluno, por procuração,
deverá fazer uma delas e retomar ao último lugar.
Para agilizar traga seu histórico resumido impresso do web aluno.
A nova grade curricular e o horário serão disponibilizados no site da FaEnge,
oriente-se e traga sua pretensão de matrícula formulada.

ATENÇÃO: QUALQUER ALTERAÇÃO, CASO HAJA, SERÁ NOTIFICADA
ATRAVÉS DO SITE DA FAENGE.

