MANUAL DE MATRÍCULA PARA DISCENTES - SEMESTRE 2021.2
Este manual tem o objetivo de orientar os/as discentes na realização das matrículas
acadêmicas do Programa de Pós-graduação em Ciências e Matemática da Universidade
Federal de Pernambuco - Campus Caruaru.
Acesse aqui o Calendário Acadêmico do PPGECM para o semestre 2021.2
Acesse aqui o horário de aulas para o semestre 2021.2
Informes importantes:
Ao solicitar matrícula para disciplinas do semestre 2021.1, que serão ministradas de forma
online (aulas remotas), geralmente via GOOGLE MEET, o discente assume que dispõe de
recursos tecnológicos e demais condições materiais necessárias para realização das
mesmas. Nessa direção, enfatizamos que nem o PPGECM e nem a UFPE ficam obrigados
a disponibilizar ao corpo de discentes os equipamentos e infraestrutura (tais como
aparelhos eletrônicos, bem como o necessário acesso à Internet), para a participação nas
aulas.
ALUNOS ESPECIAIS DO PPGECM
Caso você tenha sido CLASSIFICADO(A) pelo Edital Processo Seletivo para alunos especiais
para o semestre 2021.2, siga o passo a passo abaixo para realização das matrículas:
1º
Passo:
Preencher
formulário
https://forms.gle/wmpbur4j2fWTLG8e8

de

Pré-matrícula

-

Até

05/08/2021:

2º Passo: Solicitar acesso no Sistema SIGAA
Procedimentos para acessar o SIGAA e realização de matrícula estão disponíveis no link:
Portal do Discente (Stricto Sensu).ou Criar Usuário no SIGAA.
3º Passo: Realizar Matrícula no SIGAA: https://sigaa.ufpe.br/
4º Passo: Criação do e-mail ID UFPE: https://id.ufpe.br/ufpe-id/#!/solicitarAcesso
5º Passo: Informar o e-mail ID
https://forms.gle/4s52NcmxeBV7U3g26

UFPE

no

formulário

- Até 10/08/2021 :

Após criação do cadastro, aguardar o período de matrículas disponível no Edital de Alunos
Especiais do PPGECM: 09 à 11 de agosto de 2021.

OBS: Problemas de acesso deverão ser resolvidos com antecedência, para isso, entrar em
contato com a secretaria do PPGECM pelo e-mail: ppgecm.ufpe@gmail.com, informando:
SOLICITAÇÃO, NOME e CPF e PRINT do erro.
Atenção: Os alunos devem se matricular APENAS na(s) disciplina(s) nos quais foram
APROVADOS pelo Edital de Processo Seletivo Alunos Especiais 2021.2 do PPGECM.
Após as matrículas no SIGAA, dias antes do início das aulas, será enviado o link ou código
da sala do Classroom pelo Google Meet, sala virtual no qual acontecerão as atividades das
disciplinas para o E-MAIL INSTITUCIONAL (ID UFPE).
04 de agosto de 2021.
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