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1. Matrícula dos veteranos aprovados

Período para todos que vão permanecer na mesma turma

Atenção: o aluno que vai permanecer na mesma turma/horário precisa fazer a matrícula neste período, caso contrário perderá

a prioridade de escolha de sua turma atual. 

Aprovados que vão permanecer na mesma turma

Isentos 17 a 20 de dezembro

Pagantes 17 a 23 de dezembro

Comprovação da isenção

Clique aqui para saber as hipóteses de isenção e documentos necessários.

Os isentos precisam comprovar a isenção até o dia 20 de dezembro, apresentando o comprovante na secretaria da respectiva

Casa de Cultura.

Pagamento da GRU

Os pagantes que não pretendem mudar de turma não precisam comparecer à respectiva Casa de Cultura, basta seguirem o

passo a passo para gerar a GRU e realizar o pagamento.

A GRU pode ser gerada de duas maneiras (clique no link para acessar o passo a passo):

1. Através do portal discente do SIGAA

2. Através do portal público.

Acompanhamento da matrícula

Uma vez paga a GRU ou comprovada a isenção, é possível acompanhar o status da requisição de matrícula de duas maneiras

(clique no link para acessar o passo a passo):

1. Através do portal discente do SIGAA

2. Através do portal público.

2. Matrícula dos veteranos aprovados

Período para todos que pretendem mudar de turma

Atenção: o preenchimento das vagas neste período será por ordem de chegada

Aprovados que pretendem mudar de turma

Aprovados para Semestre 2

Aprovados para Semestre 3

Aprovados para Semestre 4

9 de janeiro de 2020

Aprovados para Semestre 5

Aprovados para Semestre 6

Aprovados para Semestre 7

10 de janeiro de 2020

Local: Respectiva Casa de Cultura.

Horário: 8:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00 

3. Matrícula dos veteranos reprovados, ex-alunos e atrasados

Atenção: o preenchimento das vagas neste período será por ordem de chegada

Reprovados, ex-alunos e atrasados

Reprovados e ex-alunos 20 de janeiro de 2020

Atrasados 21 de janeiro de 2020

Local: Respectiva Casa de Cultura.

Horário: 8:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00 
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