
Matrículas 1º semestre 2015 

Alunos especiais  

No processo de seleção os professores que ofertam vagas solicitaram ampliar a oferta de vagas de 

5 para mais vagas, de acordo com as inscrições e possibilidade de classificação; 

Na seleção os professores que ofertaram vagas receberam o material de todas inscritas e 

realizaram entrevistas com todas que tivessem interesse em cursas as disciplinas; 

Com o resultado da classificação, indicada pelos professores, que teve a entrevista e a análise do 

currículo como fundamental, publicou-se Edital de resultado; 

Em análise o Colegiado deliberou que poderiam ser aceitas todas as que se classificaram na 

seleção, incluindo as suplentes; 

Foi feito um Edital de retificação e passamos fazer contato com as classificadas na suplência; 

Ampliamos o prazo de matrículas de 09 a 11/02/2015 para 08/03/2015, devido não ter sido 

possível a realização de todas suplentes até 23/02/2015 (data prevista para iniciar as aulas, 

inviabilizada pela necessidade da greve); 

Uma das classificadas suplentes não havia feito a inscrição para seleção, embora tenha feito a 

seleção (análise de currículo e entrevista pelo professor), por isso, no sistema, foi alterada a data 

de 10/12/14 para 03/03/2015 para a inscrição dessa discente especial; 

Uma das classificadas suplentes não foi possível concluir a matrícula no dia 08/03/2015 na 

Secretaria Acadêmica e por isso houve nova alteração na data de matrícula de alunos especiais 

para o dia 09/03/2015.  

 

Alunos regulares de outros programas stricto sensu Unioeste 

Foi inviável a inscrição pelo sistema nas inscrições de alunos especiais e abriu-se, mediante 

orientação da PRPPG, a inscrição para alunos regulares de outros programas de pós-graduação 

stricto sensu da Unioeste, no mesmo período de prorrogação (até 08/03/2015). Atendendo a 

solicitação de um programa de pós-graduação, foram prorrogadas até o dia 23/03/2015.  

Não houve homologação pela Secretaria Acadêmica e foi alterado para 27/03/2015. 



 

Alunos regulares 

Foi inviável a realização da matrícula no período que o Edital no. 20/2014-PPGSS com o resultado 

de seleção de alunos regulares definiu como período de matrícula de 1 a 4/12/2014, diante da 

implantação do sistema de pós-graduação, expandiu-se então o prazo para o período de retorno 

das atividades docentes, em fevereiro; 

Houve um atraso no lançamento no sistema, das disciplinas ofertadas no semestre por parte da 

PRPPG e por isso a coordenação do programa lançou os tópicos especiais, para que os discentes 

pudessem selecionar os tópicos especiais nos planos de estudos e nas matrículas do semestre; 

No processo as discentes foram identificando que não se concretizavam as matrículas nos tópicos, 

mesmo tendo feito a opção por eles para a matrícula do semestre; 

Foi analisada a situação pela PRPPG quando se identificou a incompatibilidade entre os dois 

lançamentos feitos (PRPPG e coordenação), tendo sido necessário a exclusão dos lançamentos 

feitos pela coordenação. Ocorre que algumas alunas já estavam matriculadas nesses tópicos 

especiais que foram anulados, o que exigiu que fosse refeito a matrícula; 

Expandiu-se novamente o prazo de matrícula para 08/03/2015 para esses ajustes, no entanto, é 
considerada a data da matrícula 27/02/2015, uma vez que todas já tinham sido efetuadas nessa 
data.  
 
Enfim, nos dias 30 e 31 de março/2015 foi considerado, no calendário acadêmico, dias para 
adequações de matrículas.  

 
CALENDÁRIO ACADÊMICO 

 

 
Devido ao período de greve o calendário acadêmico foi suspenso, conforme deliberado pelas 
instâncias superiores da universidade (COU-CEPE).  
 

 
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social 

Unioeste, Campus de Toledo, 20 de março de 2015. 
 


