Como fazer trancamento
de matrícula
Caso você precise, por algum motivo, interromper sua graduação, é
possível fazer isso através do trancamento de matrícula.

Vamos lá...
Para que seja possível fazer o trancamento de
matrícula é necessário que não haja débitos
com a Biblioteca Universitária (BU). Pode-se
obter uma declaração de que nada se deve
através do sistema Pergamum. Além disso, é
preciso de uma declaração da Coordenadoria
de Estágio informando que não há pendências
em relação à estágio, para isso é preciso ir à
sala do coordenador de estágio do curso.
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Tendo atendido os pré-requisitos , é preciso
preencher o Formulário de Trancamento de
Curso, nele você indicará durante quantos
semestres deseja trancar sua matrícula
(sendo no máximo 4). Em seguida é só
comparecer na Coordenadoria de Curso com
esses documentos em mãos.
Seu pedido de trancamento de matrícula deve
ser feito em até 45 (quarenta e cinco) dias
corridos após o início do período letivo.

Renovação de Trancamento
Caso precise estender o trancamento, basta
entregar a Coordenação do Curso um
comprovante de matrícula (em que constará
que essa está trancada) e o Formulário de
Trancamento de Curso preenchido.
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A volta ao curso

Considerações importantes
Caso excedido o período máximo, haverá o
cancelamento da matrícula.
Não é possível trancar a matrícula no
semestre de ingresso ou reingresso no
Curso de Graduação.
O período em que sua matrícula está
trancada não computa no tempo de
integralização de curso.
Caso deseje, o estudante pode voltar as
atividades antes do prazo de trancamento,
desde que comunique a Coordenação do
Curso antes do início semestre de
reingresso.
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Ao fim do período indicado no Formulário de
Trancamento de Curso, sua matrícula será
"destrancada" automaticamente e você
poderá se matricular nas matérias desejadas
para o semestre de reingresso.
Caso sua matrícula permaneça trancada
após o devido período, entre em contato com
a Coordenação do Curso.

