
Assunto: Rematrícula 2020.1 - esclarecimentos 
Data: 24/08/2020 

 

Prezados Alunos, 
 
o SIGAA processará hoje os pedidos de matrícula que vocês realizaram. Provavelmente 
amanhã cedo vocês terão acesso ao resultado. Pedimos que observem o seguinte: 
 
1. o PERÍODO DE REMATRÍCULA será de 28 a 31 de agosto. Esse período destina-se a 
eventuais ajustes para os alunos que participaram da matrícula regular. Vocês poderão, por 
exemplo, cancelar uma turma ou pedir outra. Fiquem atentos para os códigos que deverão 
utilizar (uma disciplina ofertada em Mamanguape, por exemplo, mesmo que tenha o mesmo 
nome, mas o código seja diferente, não integra o currículo de vocês. Fiquem sempre atentos 
aos códigos das disciplinas ainda não cursadas no histórico). 
 
2. Houve um problema com a autorização das DISCIPLINAS DE LITERATURA DO CURSO DE 
LETRAS-PORTUGUÊS. Mas foram autorizadas e estarão disponíveis na rematrícula. Assim, 
vocês que participaram do primeiro momento de Matrícula poderão se matricular nelas 
também. 
 
3. Serão ofertadas TURMAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO SEGUNDO OS PEDIDOS DE 
TURMAS ESPECÍFICAS realizado por vocês no SIGAA. A criação das turmas pelos 
Departamentos ocorrerá nos dias 27 e 28/08 e a matrícula ocorrerá automaticamente nessas 
turmas. PEÇO ATENÇÃO AO SEGUINTE PONTO: como as turmas específicas, regimentalmente, 
são criadas com apenas 04 alunos, as 04 primeiras solicitações serão matriculadas 
automaticamente. Já combinamos com a PRG e, criadas essas turmas específicas, enviaremos 
o pedido de matrícula dos demais alunos que as solicitaram no SIGAA (APENAS DOS QUE 
FIZERAM A SOLICITAÇÃO). Portanto, não se preocupem quanto a isso. 
 
4. A Comissão de Estágio Supervisionado Interdepartamental promoverá o APROVEITAMENTO 
DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO para os alunos que puderem ser dispensados (na sexta-feira, 
nosso Colegiado de Curso aprovou a Resolução 01/2020, disponível em 
http://www.cchla.ufpb.br/ccl/contents/documentos/resolucao-ccl-2020-01_estagio-
supervisionado-periodo-suplementar-2020-1.pdf). Em breve, vocês serão informados dos 
procedimentos e prazos para solicitarem o aproveitamento. Por favor, AGUARDEM. 
 
5. Conseguimos que AS SEGUINTES DISCIPLINAS SEJAM TAMBÉM OFERTADAS (talvez elas já 
estejam disponíveis na Rematrícula; se não, estarão na Matrícula Extraordinária, de 08 a 
12/09): 
 
Letras-Português 
 
1403310 - PESQUISA APLICADA AO ENSINO DE LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA, 
3N1234 
1403327 - LITERATURA BRASILEIRA IV, 4N1234 
 
GDLPL0041 – PRAGMÁTICA, 3N1234 
GDLPL0070 – TEORIA DO DISCURSO, 4M1234 
 
Letras-Espanhol 
 

http://www.cchla.ufpb.br/ccl/contents/documentos/resolucao-ccl-2020-01_estagio-supervisionado-periodo-suplementar-2020-1.pdf
http://www.cchla.ufpb.br/ccl/contents/documentos/resolucao-ccl-2020-01_estagio-supervisionado-periodo-suplementar-2020-1.pdf


1404282 - LÍNGUA ESPANHOLA NÍVEL AVANÇADO I, 5M1234 
 
Infelizmente, o DLPL, para equacionar a disponibilidade de professores ao maior número de 
alunos atendidos, sem prejuízo para os alunos concluintes, precisará CANCELAR AS SEGUINTES 
TURMAS: 
 
GDLPL0069 - PRÁTICA DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS ACADÊMICOS, turma 3, 35M12 
GDLPL0051 - TEORIAS LINGUÍSTICAS I, turma 3, 2M1234 
 
Assim, quem tiver realizado matrícula nelas deverá cancelar a matrícula (caso na Rematrícula 
ainda não tenha sido cancelada) e solicitar em outra turma ou disciplina disponível. 
 
Estamos trabalhando para que consigamos o melhor POSSÍVEL para todos. Permanecemos à 
disposição APENAS no e-mail letras.presencial@cchla.ufpb.br (por favor, não mandem 
mensagens para o meu e-mail ou o da Vice-Coordenadora, e lembrem-se de se identificar). 

 

Atenciosamente, 
 
Prof. Dr. Cirineu Cecote Stein 
Coordenador 
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