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Prezados Alunos, 
 
o período suplementar 2020.1 ocorrerá sob a modalidade remota. Inicialmente, pedimos que 
fiquem atentos às seguintes datas: 
 
17 a 19/08/2020: Solicitação de Matrícula pelo estudante no SIGAA 
24/08/2020: Processamento da Matrícula 
28 a 31/08/2020: Solicitação de Rematrícula pelo estudante no SIGAA 
04/09/2020: Processamento da Rematrícula 
08 a 12/09/2020: Matrícula Extraordinária 
08/09/2020: Início do Período Suplementar 2020.1 
 
Os procedimentos de matrícula, portanto, são os mesmos adotados quando de um período 
regular. Aos que ainda não estão familiarizados com os procedimentos de matrícula, 
solicitamos que leiam atentamente o tutorial disponível em 
http://www.cchla.ufpb.br/ccl/contents/documentos/sigaa_orientacoes-aos-alunos.pdf, 
especialmente as páginas 10 a 18, em que todos os detalhes são apresentados. Observem que 
não haverá comparecimento presencial à Coordenação. Qualquer dúvida ou problema, por 
favor, enviem um e-mail para letras.presencial@cchla.ufpb.br. 
 
Como se tratará de uma matrícula segundo a hierarquia de prioridades (página 14 do 
documento acima indicado), caso não consigam a vaga solicitada no primeiro momento, façam 
o pedido novamente no momento da Rematrícula. Se ainda assim não a conseguirem, tentem 
novamente na Matrícula Extraordinária. 
 
A Coordenação estará atenta à demanda e tentará, junto aos Departamentos, promover os 
ajustes necessários – e possíveis – de vagas. Caso algum aluno concluinte (entendendo-se por 
“concluinte” quem colar grau em 2020.1) dependa de uma vaga em uma disciplina ofertada e 
não a consiga, deverá entrar em contato direto com a Coordenação. 
 
Em relação às disciplinas, informamos que a Coordenação solicitou aos Departamentos que 
ofertassem o máximo possível delas, atendendo tanto ao currículo antigo quanto ao novo, 
com base exclusivamente no formulário de intenção de disciplinas que vocês preencheram há 
pouco tempo. Por conta da situação de exceção que estamos vivendo, e das normativas que 
foram estabelecidas pelo CONSEPE (estabelecendo, inclusive, a quantidade de horas 
disponibilizadas ao ensino por cada professor), não será possível ofertar uma grande 
quantidade delas (no entanto, será uma quantidade um pouco maior do que no Período 
Suplementar que ora se encerra). Indicamos que tentem aproveitar o máximo que puderem 
(nesse tocante, não haverá limite máximo e mínimo de carga horária: caberá a cada um de 
vocês decidi-la; também não será obrigatória a matrícula, mas será muito bom se puderem 
aproveitar esse novo período da melhor forma possível). 
 
Quanto aos Estágios Supervisionados, não serão ofertados, em princípio, os que dependam de 
atividades presenciais nas escolas. Caso algum deles seja ofertado, será porque se conseguiu 
criar condições para sua realização. 
 
No tocante às demais disciplinas, solicitamos que fiquem atentos às equivalências existentes e 
aos códigos. Observem: 

http://www.cchla.ufpb.br/ccl/contents/documentos/sigaa_orientacoes-aos-alunos.pdf
mailto:letras.presencial@cchla.ufpb.br


 

 
 
Esperamos que tudo corra bem, dentro do possível, e que em fevereiro de 2021 estejamos já 
em nosso campus universitário. Não percam os prazos. Em caso de dúvidas, não deixem de nos 
contatar. Saúde a vocês e a todos a quem querem bem. 
 
Atenciosamente, 
 
Prof. Dr. Cirineu Cecote Stein 
Coordenador 
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