
Assunto:  Encaminhamentos matrícula Período Suplementar 
Data: 04/06/2020 
  
Prezados Alunos, 
 
recebemos várias mensagens de vocês desde ontem e preferimos aguardar até a manhã de hoje 
para enviar alguma informação mais palpável. 
 
Vocês receberam uma mensagem da PRG acerca da possibilidade de vocês mesmos cancelarem 
matrículas que tenham feito em alguma disciplina. Cremos que alguns já tenham utilizado essa 
possibilidade. É possível também cancelar matrícula em atividades. 
 
Lamentamos informar que, infelizmente, o panorama não será muito diferente do que já está 
instalado neste momento. Esclarecemos que a Coordenação de Letras indicou e solicitou aos 
Departamentos as disciplinas que seriam mais importantes neste Período Suplementar, 
contemplando preferencialmente os alunos pré-concluintes e concluintes. Ficou a cargo de cada 
Departamento deliberar sobre a oferta, e as disciplinas que foram ofertadas são resultado 
dessas deliberações, dentro do que foi possível. 
 
Sabemos que muitos de vocês não conseguiram se matricular, por conta do limite de vagas 
ofertadas. Embora não seja satisfatório, lembramos que, em 2020.1, todas as disciplinas serão 
ofertadas com número de vagas suficientes para atender a toda a demanda (considerando-se 
os três Departamentos principais que nos alimentam). Portanto, por favor, não se desesperem.  
 
Em relação a disciplinas possíveis para pré-concluintes e concluintes, apenas as de Letras-
Português foram ofertadas (Letras-Espanhol ofereceu duas, mas não há problema quanto ao 
número de vagas). Atendendo à recomendação da PRG, TENTAREMOS matricular 
EXCLUSIVAMENTE os alunos pré-concluintes e concluintes de Letras-Português nessas 
disciplinas, amanhã, 05 de junho. Para isso, precisamos saber quem de vocês (de Letras-
Português) não conseguiu vaga. APENAS os alunos de LETRAS-PORTUGUÊS que não conseguiram 
vaga nas disciplinas em questão, e QUE SÃO PRÉ-CONCLUINTES OU CONCLUINTES (ou seja, com 
expectativa de colação de grau em 2020.1 ou 2020.2), por favor, preencham ainda hoje o 
formulário disponível em https://forms.gle/eUnVDUH8cs7XH9Hn6 para que a Coordenação 
possa TENTAR conseguir essas vagas. 
 
A todos os outros Alunos, pedimos que tentem aproveitar as atividades disponíveis no 
SIGEventos (que, se tiverem afinidade de temática com o curso de Letras, poderão ser 
aproveitadas como Componentes Curriculares Flexíveis). Caso queiram cursar alguma outra 
disciplina em outro curso, ela poderá ser aproveitada como Optativa de Livre Escolha (depois 
que a concluírem e o resultado for registrado no histórico escolar, os interessados entrarão em 
contato conosco para saber como proceder). Caso todas as optativas necessárias à 
integralização curricular já tenham sido cursadas, essas novas disciplinas serão registradas no 
histórico escolar como “Outros componentes curriculares”. 
 
Lembramos que se uma disciplina cursada não tiver o mesmo código das disciplinas listadas em 
seu histórico escolar (por exemplo, de outro curso ou de outro Campus da UFPB), ela só poderá 
ser aproveitada como Optativa de Livre Escolha. 
 
Lembramos também que não temos como interferir junto ao Departamento de Línguas de Sinais 
(DLS), que oferece Libras, e aos Departamentos do Centro de Educação. 
 

https://forms.gle/eUnVDUH8cs7XH9Hn6


Infelizmente, o melhor que se está conseguindo fazer não é suficiente para atender a todos. 
Mais uma vez: lamentamos profundamente isso, e sabemos que esse lamento não é suficiente 
para vocês. Pedimos, no entanto, que não se esqueçam de que em breve a vida acadêmica 
voltará a um padrão relativamente normal, e as engrenagens se encaixarão em seus devidos 
lugares. 
 
Continuamos à disposição de vocês para o que for necessário – e possível. 
 
Atenciosamente, 
 
Prof. Dr. Cirineu Cecote Stein 
Coordenador 

Profa. Dra. María Hortensia Blanco García Murga 
Vice-Coordenadora 


