
RETIFICAÇÃO   DE   MATRÍCULAS - 2º  SEMESTRE  DE  2014 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
No período estabelecido de retificação, serão distribuídas gradativamente até 120 senhas diárias, 
para atendimento POR ANO DE INGRESSO DO ALUNO e ordem de chegada.  
 

As retificações por PROCURAÇÃO também serão atendidas por ano de ingresso e por senha, em 
igual nº de procurações.  
 

A distribuição de senhas será feita a partir do dia útil anterior ao do atendimento do aluno, 
conforme calendário de atendimento, das 16 às 17h - UMA POR ALUNO(A),  até o limite de 60  
senhas; no dia da retificação as senhas complementares  serão entregues para o mesmo dia e o 
atendimento será sequencial.   Importante:  se o número da senha for chamado e o(a) estudante 
não estiver presente, PERDERÁ a vez no atendimento. 
 
No site da graduação haverá um contador de chamada  de senha, para acompanhamento pelos 
alunos. 
 

Caso o(a) aluno(a) que já tenha retificado sua matrícula no seu dia específico e  tenha necessidade 
de nova alteração, deverá retornar somente no dia 5 de agosto.  
 

Alunos transferidos e de dupla-diplomação acompanham o ano de ingresso na ESALQ. 
 

Os estudantes serão atendidos por ordem de chegada (senhas), respeitado o dia designado para 
cada um, conforme calendário abaixo. 

Dia 28 (1º dia): Ingressantes de 2010 – Eng. Agronômica, Eng. Florestal, Ciências dos 
Alimentos e Ciências Biológicas;  
                   e ingressantes de 2011  - Economia e  Gestão Ambiental. 
Dia 29 (2º dia): Ingressantes de  2009 e de anos anteriores dos cursos:   Eng. Agronômica, 
Eng. Florestal, Ciências dos Alimentos e Ciências Biológicas; 
                       e Ingressantes de 2010 e de anos  anteriores dos cursos: Economia e Gestão 
Ambiental. 
Dia 30 (3º dia):   ingressantes de 2011 - Eng. Agronômica, Eng. Florestal, Ciências Biológicas e 
Ciências dos Alimentos;  
Dia 31 (4º dia): ingressantes de 2012 - todos os cursos;  
 
Dia 1º (5º dia): ingressantes de 2013 - todos os cursos; 
 
Dia 4 (6º dia): ingressantes de 2014– todos os cursos 
Dia 5 (último dia): retardatários. 
 

 
Serviço de Graduação – 30.06.2014 

PERÍODO: 28 de julho a 05 de agosto de 2014  
  Serviço de Graduação - das 07h30 às 17h00   

 

Dias 4 e 5 de agosto: das 17h30 às 20h45  
 atendimento preferencial aos alunos  dos cursos noturnos 

 


