INSCRIÇÃO PRESENCIAL EM DISCIPLINAS
2020/1º
DATA
27/01
(seg)

MATUTINO

VESPERTINO

08:00/12:00h

13:00/16:00h

Prováveis Concluintes 2020-2
08:00/12:00h

Ingressantes 2005-2/ 2007-2/ 2008-1/ 2008-2
2009-1/ 2009-2/ 2010-1/ 2010-2/ 2011-1/
2011-2/ 2012-1/ 2012-2/ 2013-1/ 2013-2
(Total 193)

28/01
(ter)
29/01
(qua)

Ingressantes 2014-1 / 2014-2 / 2015-1

Ingressantes 2015-2 / 2016-1 / 2016-2

(Total 149)

(Total 148)

Ingressantes 2017-1 / 2017-2 / 2018-1

Ingressantes 2018.2/ 2019-1 / 2019-2

(Total 163)

(Total 211)

QUALQUER DIA ACIMA: MEV155 - Estágio Supervisionado
MEVA20 - TCC II

ATENÇÃO:
1- O ATENDIMENTO SERÁ POR ORDEM DECRESCENTE DO COEFICIENTE DE RENDIMENTO (CR) DENTRO DO ANO DE
INGRESSO;
2- NÃO serão realizadas matrículas em data ou turno diferente daquele previamente definido pelo Colegiado;
3- Os alunos inscritos em demanda extra serão matriculados AUTOMATICAMENTE pelo Colegiado em caso de abertura de vagas
e é OBRIGAÇÃO do estudante acessar o SIAC para confirmar se ocorreu a matrícula nas disciplinas solicitadas;
4- O período de AJUSTE será aproveitado internamente pelo Colegiado para atendimento às demandas extras. NÃO haverá ajuste
para aluno, salvo situações específicas à critério da Coordenação de Curso;
5- Alunos com pendência de devolução do auxílio financeiro devem procurar a Secretaria da EMEVZ com URGÊNCIA para fins de
regularização;
6- Em caso de impossibilidade de comparecimento do interessado, este deverá constituir PROCURADOR para representá-lo no
dia e turno escalonado para o ajuste (modelo de Procuração em anexo). Em tempo: a procuração deve ser assinada de acordo
com a identidade e entregue acompanhada por uma cópia do referido documento para conferência;
7- Verifiquem os horários das disciplinas e apresentem opções de grades para agilizar o atendimento. É RESPONSABILIDADE do
aluno a elaboração da sua grade curricular para o semestre. Não serão realizadas orientações acadêmicas no momento da
matrícula.
8- Em decorrência da natureza teórico-prática do curso de Medicina Veterinária, podem ser realizadas viagens aos sábados. Estas
viagens são computadas como carga horária do componente curricular e a presença é obrigatória. Sendo assim, verifiquem o perfil
das disciplinas a ser cursada no semestre.
9- Estamos com algumas inconsistências no Sistema Acadêmico e caso não visualize algum componente curricular no período de
matrícula online, compareça à presencial para os ajustes necessários ou constitua um Procurador para essa finalidade.
10- EM NENHUMA HIPÓTESE RESERVAREMOS VAGAS

Coordenação de Curso

