COMUNICADO
AOS CLASSIFICADOS NA UFPE - SISU 2021
A Coordenação do Controle Acadêmico informa aos classificados para a segunda entrada no SISU
2021 que não precisarão realizar matrícula n
nas
as disciplinas do 1º período,
período uma vez que esta será
feita automaticamente, ATÉ A PRÓXIMA SEXTA
SEXTA-FEIRA, DIA 11
1 DE FEVEREIRO
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

 Início das aulas da 2ª entrada
entrada: 31 de janeiro de 2022
 Considerando as condições sanitárias
sanitárias,, em decorrência da pandemia da COVID-19,
C
as aulas
acontecerão no formato presencial, remoto ou híbrido.. As três primeiras semanas serão no
formato remoto.
 Nenhum ingressante poderá solicitar trancamento de semestre durante o primeiro ano de
vínculo com a UFPE.. Casos excepcionais serão avaliados oportunamente.

 Alunos que desejam pedir aproveitamento de disciplinas cursadas em outro curso e/ou
Instituição, devem enviar
viar os documentos exigidos para tal fim para o email da
d Coordenação
ou Escolaridade do curso
curso.

 A partir de agora devem fazer o primeiro acesso ao SIGA (www.siga.ufpe.br
www.siga.ufpe.br) e o cadastro no
UFPE id (id.ufpe.br) para ter acesso ao email institucional. Alguns (umas) alunos (as) podem
estar com dados incorretos. Caso o sistema acuse bloqueio, devem fazer contato imediato
com a Coordenação do curso para solicitar o desbloqueio, enviando a cópia do RG (frente e
verso).
 Ver emails das coordenações em https://www.ufpe.br/cursos/graduacao
 A primeira instância para solicitar informações também é na Coordenação do curso
 Segundo o item 14.1 do Edital de Matrícula do Sisu 2021: “Os alunos
lunos classificados ou remanejados
re
após o início do período letivo da UFPE devem estar cientes de que terão seu ingresso nas turmas com o
período letivo já iniciado.. Isso exigirá do aluno um esforço adicional para aprendizagem do conteúdo já
ministrado, bem
m como não ter faltas no restante do semestre que impliquem no não cumprimento da
frequência mínima às aulas (75%). Com relação às aulas já ocorridas antes do ingresso na UFPE, tendo em vista
que os novos ingressantes terão que frequentar as mesmas turmas dos outros ingressantes que iniciaram o
curso anteriormente, não serão previstos mecanismos de reposição das aulas já ministradas e das avaliações já
realizadas.
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