MATRÍCULA EM DISCIPLINA ISOLADA (MATRÍCULA ESPECIAL)
Os Programas ofertados pela UFLA poderão admitir portadores de títulos de graduação
em curso superior (nacional e estrangeiro) em regime de matrícula especial que tenham
interesse em cursar disciplinas da Pós-Graduação sem, contudo, terem direito à obtenção de
título.

Critérios para a solicitação:
- Participação comprovada por pelo menos 1 (um) ano em programas de iniciação
científica;
- Rendimento acadêmico na graduação igual ou superior a 80%;
- Integralizado no mínimo 80% das exigências curriculares do curso de graduação;
- Ter sido aprovado em processo seletivo interno a ser regulamentado pelos colegiados
dos PPGSS da UFLA.

Os discentes matriculados em regime de matrícula especial poderão, a critério do
colegiado dos programas, cursar até 4 (quatro) disciplinas.
O discente matriculado em regime de matrícula especial, respeitando-se as datas
estabelecidas no calendário acadêmico, poderá solicitar cancelamento de matrícula na(s)
disciplina(s) em que se matriculou.
A concessão de nova matrícula como estudante em regime especial estará
condicionada à aprovação na(s) disciplina(s) cursada(s).
No ato da inscrição ao processo seletivo para discentes em regime de matrícula
especial, o candidato portador de título de graduação deverá apresentar os documentos
exigidos pela DRCA.
A inscrição deverá ser efetuada na secretaria do programa pretendido pelo candidato.
A matrícula em regime especial dependerá da seleção e recomendação do docente da
disciplina solicitada.
Para requerer a matrícula em disciplina isolada, o discente regularmente matriculado
em PPGSS de outras IES (nacionais e Estrangeiras) deverá apresentar a documentação
exigida pelo DRCA.

Importante:
Ao discente admitido sob regime de matrícula especial, não será conferido o
direito ao pleito de bolsas de mestrado ou doutorado.
Ao discente sob regime de matrícula especial, não será conferido qualquer
privilégio para futura admissão aos PPGSS ofertados pela UFLA.

PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O TRANCAMENTO DE MATRÍCULA, ENTRAR EM
CONTATO COM A DIRETORIA DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO OU COM A SECRETARIA
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO.

Diretoria de Registro e Controle Acadêmico - DRCA
http://www.drca.ufla.br/
(35) 3829-1134
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