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Para: ALUNOS DO DIURNO <direito-l@listserv.ufjf.br>, Alunos Noturno
<alunosdireito-l@listserv.ufjf.br>

Bom dia!

Estamos iniciando o ajuste de matrícula do 1º semestre letivo de 2021,
que ocorrerá de maneira remota, dentro ainda do Ensino Remoto
Emergencial - ERE.

Os horários das disciplinas da Faculdade de Direito foram enviados pela
Secretária por e-mail. Podem também ser encontrados no Plano
Departamental no SIGA e ainda na página do curso
https://www.ufjf.br/direito/institucional/administracao/
setores/coordenacoes-dos-cursos/horarios/

Segue abaixo o calendário de matrícula e ajustes:

1° ETAPA 
-Solicitações: 30/04 a 05/05 de 2021 (formulário aberto para solicitação de
alunos) 
-Intervalo de processamento: 06/05/21 a 11/05/21 - (formulário fechado
para solicitação de alunos) 
-Resultado no SIGA: 12/05/2021

2° ETAPA 
-Solicitações: 12/05/21 a 16/05/21 (formulário aberto para solicitação de
alunos) 
-Intervalo de processamento: 17/05/21 a 21/05/21 - (formulário fechado
para solicitação de alunos) 
-Resultado no SIGA: 21/05/2021

ATENÇÃO!  
O formulário não será aberto novamente para a solicitação dos alunos
após o dia 16/05.

https://www.ufjf.br/direito/institucional/administracao/setores/coordenacoes-dos-cursos/horarios/


No dia 21/05, dia de matrícula nas disciplinas com vagas ociosas (bolsão),
o formulário permanecerá fechado. Utilizaremos as respostas mais atuais
de cada discente registradas nas Etapas 1 e 2.

Orientações para o ajuste de matrícula pela coordenação:

- Link do formulário para o ajuste de matrícula, conforme calendário
acima: 

Formulário para os alunos do Curso Diurno: https://forms.gle/
Ev4FqHDFeY1Gi2RM8

Formulário para os alunos do Curso Noturno: https://forms.
gle/L1EeVBD92Ebm8BK6A

- Somente será considerado o último preenchimento enviado pelo
formulário. Caso queira que as solicitações anteriores sejam
analisadas, inclua todas no novo preenchimento;

- Haverão somente duas etapas, portanto tenham atenção aos prazos;

- O processamento será feito durante todo o período destinado a
ele. Aguarde até o final do prazo para se certificar do deferimento ou não
do seu pedido;

- Lembrem-se de assinar o Termo de Liberação de Uso de Imagem e Voz.
Toda disciplina acrescida à grade, seja pelo SIGA, seja pelo ajuste de
matrícula na coordenação precisa da assinatura do Termo, sob pena de
não ser computada ao final do período, ainda que se tenha nota suficiente.

- Sejam responsáveis! O ERE exige maior comprometimento e leitura,
portanto estejam atentos à orientação da Resolução que regulamenta o
ensino remoto que orienta a carga horária no limite de 50% daquela
prevista para o período;

Na esperança que estejam todos bem e com saúde,

--  
Atenciosamente, 

Coordenações dos Cursos de Direito Diurno e Noturno.

_______________________________________________ 
Direito-l mailing list 
Direito-l@listserv.ufjf.br 
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coord.direitodiurno@ufjf.edu.br
<coord.direitodiurno@ufjf.edu.br>

30 de abril de 2021
12:12

Para: ALUNOS DO DIURNO <direito-l@listserv.ufjf.br>, Alunos Noturno
<alunosdireito-l@listserv.ufjf.br>
Cc: Secretaria - Graduação <secretaria.direito@ufjf.edu.br>

Prezados(as),

Desconsiderem as datas enviadas anteriormente. O formulário de ajuste
será aberto somente no dia 05/05. Segue a correção abaixo:

1° ETAPA 
-Solicitações: 05/05 a 09/05 de 2021 (formulário aberto para solicitação
de alunos) 
-Intervalo de processamento: 10/05/21 a 14/05/21 - (formulário fechado
para solicitação de alunos) 
-Resultado no SIGA: 14/05/2021

2° ETAPA 
-Solicitações: 15/05/21 a 16/05/21 (formulário aberto para solicitação de
alunos)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
Atenciosamente, 

Coordenação do Curso de Direito Diurno.
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