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MATRÍCULA CURRICULAR – 2015.2
ORIENTAÇÕES
Prezados/as estudantes,

Recebemos a seguinte orientação da prof.ª Diva Wellk, orientadora acadêmica. Aquele aluno
que não conseguir realizar a matrícula curricular através do Portal do Aluno, deverão tirar um
"print" da mensagem que aparece, salvar e guardar.
Após o período de matrícula, ela irá passar uma mensagem para todos os alunos do curso,
para que aqueles que tiveram problema para realizar a matrícula curricular possam ser orientados
para realização da matrícula manual. Fiquem atentos aos e-mails na segunda-feira.
Informamos aos alunos reprovados nas disciplinas do semestre 2015.1, que não haverá
oferta das mesmas neste semestre. Portanto, vocês só poderão se matrícula nas disciplinas do
semestre 2015.2.
Aqueles que ficaram reprovados na disciplina de Teoria da Literatura I não poderão se
matricular em Teoria da Literatura II, pois ela possui pré-requisito. Mas poderão se matricular
normalmente nas outras disciplinas ofertadas. Para alunos com problemas nas notas, está sendo
providenciada a resolução do problema e em breve serão informados.
Quanto as disciplinas do semestre 2015.1, a coordenação decidirá em reunião como fará
para ofertá-las novamente. Assim que obtivermos uma resposta, divulgaremos.
Neste semestre não há oferta de disciplinas optativas. Portanto, esqueçam esta opção.
Os tutores presenciais também estarão a disposição de vocês nos polos para auxiliar nesse
período

de

matricula

curricular.

A

disponilidade

dos

tutores

está

no

Moodle.

Neste período a orientadora acadêmica Diva Welk também estará a disposição dos alunos
por e-mail (divawellk@gmail.com) e na sala da Secretaria do Curso, no Campus Central para tirar
qualquer

dúvida

e

acompanhar

o

processo

de

matrículas.

Lembramos que a matrícula pode ser feita em sua própria residência, mas caso tenha
qualquer dificuldade ou surja um problema entrem em contato com o tutor presencial ou a
orientadora acadêmica. Ou qualquer dúvida também poderão entrar em contato com o apoio
acadêmico.
E o mais importante não deixem para fazer sua matrícula no último dia, porque pode
acontecer congestionamento no sistema da UERN. Desde já desejamos sucesso na realização da
matrícula curricular e um semestre 2015.2 de muito aprendizado e conquistas.

Cordialmente,
Apoio Acadêmico do Curso de Letras EaD.

