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Prezados Alunos dos Cursos de Licenciatura da DEAD/UFVJM.
A Diretoria de Educação Aberta e a Distância da UFVJM irá oferecer no período de
02/01/2017 a 07/02/2017 o 2º Curso de Férias das Licenciaturas da DEAD. 

Para realização das matrículas nas disciplinas do Curso de Férias, os alunos deverão
assinar o Termo de Ciência o qual se encontra em cada polo no período de 15 a 19 de
dezembro.  Sem a assinatura desse  termo a  matricula  não será válida.  O aluno

também deverá enviar por email (cursodeferiasdead@gmail.com) no período de 15
a 18 de dezembro, as seguintes informações:

1) Nome completo do aluno;

2) Número de matrícula;

3) Nome das disciplinas as quais desejam ser matriculados no curso de Férias.

Disciplinas Oferecidas:

Pré-Cálculo (Cursos: Matemática, Química e Física)
Fundamentos de Física II (Cursos: Matemática e Química)
Fundamentos de Química (Cursos: Química e Física)
Introdução a Geometria Analítica (Cursos: Química e Física)
Fundamento de Álgebra Linear (Cursos: Química e Física)

Importante!!  

Todos os alunos que desejam se matricular nas disciplinas do curso de Férias deverão
comparecer aos polos no período de 15/12/ 2016 a 19/12/2016, no horário estabelecido
por cada polo pelo tutor presencial ou coordenador do polo, para assinar o  Termo de
Ciência e Concordância em Relação ao Horário Especial de Estudos.  (Entre em
contato com o Coordenador do polo ou tutor presencial para agendar um horário para
assinar o termo).

Atenção: O aluno deverá assinar um termo de ciência para cada disciplina na qual ele
está matriculado. Ou seja, se o aluno que deseja se matricular, por exemplo, em quatro
disciplinas  oferecidas  no  Curso  de  Férias,  ele  deverá  assinar  os  quatro  termos  de
ciência. O aluno que não assinar esses termos será desmatriculado da disciplina. 

Bons Estudos.

As coordenações dos Cursos de Licenciatura da DEAD/UFVM
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