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São José dos Campos, 07 de fevereiro de 2017 

 

 

COMUNICADO 

 

 

A coordenação do curso de Engenharia de Materiais juntamente com a Câmara de 

Graduação do Instituto de Ciência e Tecnologia da UNIFESP vem por meio deste esclarecer os 

critérios utilizados para deferimento/indeferimento de matrículas em concordância com o regimento 

interno da ProGrad – artigo 112.  

 

 

Art. 112. Para o preenchimento das vagas em qualquer Unidade Curricular, serão considerados os 

seguintes critérios, em ordem de prioridade:  

I – seguir o currículo padrão; 

II – estar mais próximos de integralizar o curso; 

III – não ter reprovação por frequência na Unidade Curricular; 

IV – possuir maior CR;  

V – estar vinculado a cursos do mesmo campus;  

VI – estar vinculado a cursos de outros campi. 

 

Gostaríamos de esclarecer que os deferimentos de todas as UCs do curso de engenharia de 

materiais foram realizadas de acordo com a classificação apresentada pelo sistema de rematrícula, 

não havendo em nenhuma hipótese a priorização ou seleção privilegiada de qualquer discente. 

As UCs obrigatórias de cada termo da engenharia de materiais são oferecidas sem 

sobreposição de horário, sendo possível o discente escolher a turma que irá cursar. Há, no entanto, 

limite de 40 vagas por turma em UCs teórica/prática, não sendo possível o aumento do número de 

discentes nessas turmas por questões de segurança em laboratório e de aprendizagem. Em todas as 

UCs obrigatórias são oferecidas 80 vagas, sendo que o número de vagas do curso é 75. 
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A coordenação de curso sempre está a disposição para esclarecimentos e há na comissão um 

representante discente para estreitar o diálogo com a coordenação, sendo sempre muito claras as 

medidas tomadas e em concordância com Regimentos e Leis, sem qualquer tipo de favorecimento. 

 

 

Att. 

 

Prof Fabio R. Passador – Coordenador da Engenharia de Materiais 

Profa Aline Capella – Presidente da Câmara de Graduação 

 


