Solicitação de Matrícula
para MC102
Prezado(a) Aluno(a),
Todos os semestres nós recebemos pedidos de matrícula de mais de 700 alunos para a disciplina
MC102. Destes pedidos, aproximadamente 30% são para turmas já lotadas, para turmas que o
aluno não tem reserva ou de alunos fora de fase.
Todos os pedidos são avaliados pelos coordenadores da Ciência e da Engenharia da
Computação durante o período de Alteração de Matrícula. Havendo vagas em uma determinada
turma, estas são atribuídas seguindo-se a seguinte ordem de preferência: (1) alunos em fase e
com reserva do curso, (2) alunos defasados e com reserva do curso, (3) demais alunos
considerando-se o CRP.
Independentemente do número de vagas, não serão autorizadas matrículas de alunos de outros
cursos em turmas de MC102 reservadas exclusivamente para alunos da Computação (cursos 34
e 42).
Não havendo vagas na turma desejada, o aluno deve tentar se matricular em outra turma com
vagas (mesmo que seja de outra reserva, excluindo as turmas da Computação). Pois, quanto
mais vagas disponíveis, maior é a chance de o aluno conseguir sua matrícula.
Vagas para alunos que desejam fazer a disciplina MC102 como eletiva só são concedidas no
último dia de atuação dos coordenadores, após o fim do período de Alteração de Matrícula, caso
ainda existam vagas disponíveis na turma desejada.
Além destes pedidos de matrículas em MC102, recebemos mais de 3500 pedidos de matrículas
nas demais disciplinas oferecidas pelo instituto e destas temos que analisar aproximadamente
10%, com os mesmo tipos de problemas.
Note também que praticamente todas as solicitações de matrícula indicam situações semelhantes:
atraso no curso, problema de conflito de horário com outra disciplina ou horário de trabalho.
Portanto, devido ao grande número de solicitações, é impossível analisar caso a caso, e todas as
matrículas são concedidas seguindo-se a prioridade estabelecida acima.
Atenciosamente,
Coordenação de Graduação do IC

