INFORMATIVO DE REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA
DISCENTES COM NÚMERO DE MATRÍCULA
 Só serão realizadas via Matrícula WEB de acordo com o calendário SAA vigente
do semestre.
 Excepcionalmente será via formulário que deverá ser enviado via e-mail,
preenchido e assinado em formato PDF para o e-mail: spgfsacad@unb.br
(informar no campo ASSUNTO do e-mail: NOME DO PROGRAMA e NOME
DO ALUNO)
 A declaração de Matricula em Disciplinas será enviada via e-mail de forma
gradativa.
DISCENTES SEM NÚMERO DE MATRÍCULA (ALUNOS NOVOS)
 As matrículas deverão ser solicitadas por meio de formulário e enviado via e-mail
preenchido e assinado em formato PDF para o e-mail: spgfsacad@unb.br no
período de matrícula do calendário SAA vigente.
(informar no campo ASSUNTO do e-mail: NOME DO PROGRAMA e NOME
DO ALUNO)
 A declaração de Matricula em Disciplinas será enviada via e-mail de forma
gradativa.
OBS. 1: A confirmação do recebimento do formulário por e-mail será feita de forma
gradativa. Caso não receba o “recebido”, favor entrar em contato.
OBS. 2: O envio do formulário de solicitação de matrícula significa apenas uma
solicitação, pois a comprovação será com o envio da declaração de matrícula em
disciplinas via e-mail.
OBS. 3: O formulário de solicitação de matrícula está disponível no seguinte link:
https://fs.unb.br/unb-fs/formularios
OBS. 4: A lista de oferta já está disponível em cada página dos programas. Favor
consultar. (https://fs.unb.br/)
OBS. 5: As RETIRADAS DE DISCIPLINAS serão feitas até o dia 06/09/2018, após
será feito TRANCAMENTO DE DISCIPLINA até o dia 10/10/2018, o qual constará
no Histórico Escolar. A solicitação será por meio de formulário preenchido e
assinado em formato PDF que deverá ser enviado para o e-mail: spgfsacad@unb.br.
Após a efetivação será enviado o comprovante de retirada ou trancamento via email.

Link dos formulários


SOLICITAÇÃO DE RETIRADA DE DISCIPLINAS

https://fs.unb.br/articles/0000/4272/SPG_-_Solicita__o_de_Retirada_de_Disciplina.pdf


SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO DE DISCIPLINAS

https://fs.unb.br/articles/0000/4273/SPG_-_Solicita__o_de_Trancamento_de_Disciplina.pdf

OBS. 6: Não serão aceitas matrículas presencialmente, apenas por e-mail.
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