
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 

ESCOLA DE ENGENHARIA  

Coordenação do Curso de Engenharia Mecânica Naval 

ORIENTAÇÕES - AJUSTES DE MATRÍCULAS 

2º SEMESTRE DE 2020 – PERÍODO EMERGENCIAL 

Solicitamos que sejam seguidas EXPRESSAMENTE as premissas listadas a seguir, com base na 

Deliberação 23/2020, IN 01/2020 da EE. 

As solicitações de acertos de matrículas deverão ser realizadas exclusivamente via Sistema.  

O período de ajustes de matrículas inicia no dia 03/02 e se encerra no dia 12/02 e serão atendidos pela 

coordenação da seguinte forma (apenas as solicitações coerentes e passíveis de atendimento): 

- Pedidos realizados de 03 a 05/02: regularização de matrículas na semana de 08/02 a 12/02; 

- Pedidos realizados de 08 a 12/02: regularização na semana de 15/02 a 19/02. 

 

 Visando a formalização dos pedidos, situações pontuais poderão ser realizadas exclusivamente via e-

mail oberdannogueira@furg.br ou smanhabosco@gmail.com.  

 

ATENÇÃO: Solicitações via WhatsApp, Facebook ou Instagram não serão aceitos. 

 

IMPORTANTE: Se a disciplina aparece na sua grade de horários, ela será ofertada, mesmo que ainda 

não possua o ambiente AVA disponível. 

 

OBSERVAÇÔES: 

 A disciplina Produção Textual está sendo ofertada excepcionalmente neste semestre no formato 

Semestral, com código diferente da disciplina existente no QSL do curso. Todos os alunos que estavam 

matriculados no 1º semestre terão suas matrículas realizadas manualmente pela coordenação de curso na 

1º semana de aula.  

 As disciplinas não ofertadas ou sem aulas no 1º semestre (Introdução a Engenharia Mecânica Naval 

e Relações Humanas no Trabalho) estarão disponíveis normalmente no Sistema, sendo as solicitações 

de matrículas realizadas normalmente por vocês. 

 O aluno que não conseguiu se matricular em Relações Humanas no Trabalho durante o período de 

matrículas, deverá solicitar a disciplina no período de ajustes de matrículas. 

 

Casos excepcionais serão analisados pela coordenação de curso. 

 

Desejamos a todos um ótimo retorno e SE CUIDEM! 

 

Prof. Oberdan Nogueira e Profa. Sara Manhabosco 

Coordenador e Coordenadora Adjunta de curso – Engenharia Mecânica Naval. 


