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Memorando  19/2017 – Cam.Grad 

São José dos Campos, 26 de julho de 2017. 

Aos 

Discentes do ICT-UNIFESP 

Prezados alunos, 

A Câmara de Graduação do ICT-UNIFESP e a Secretaria Acadêmica do campus São José 

dos Campos, informam que, infelizmente, foram identificados dois erros no cadastro de UCs no 

sistema acadêmico. São eles: 

1) Introdução a Biologia de Sistemas e Proteômica, ambas do prof. Zelanis, foram cadastradas no 

sistema no mesmo horário, entre 13h30-15h30 às terças e quintas. O correto é Proteômica 

13h30-15h30 às terças e quintas, e Introdução a Biologia de Sistemas às 15h30-17h30 nos 

mesmos dias.

2) Bioquímica I: o horário foi cadastrado às sextas-feiras entre 13h30-17h30. Mas o correto é 

das 13h30-15h30 no mesmo dia. Horário correto: segundas 10h00-12h00 e sextas 13h30-15h30 

Dessa forma, uma vez que os erros de cadastro não podem ser corrigidos até o término dos 

períodos de rematrículas regulares, os discentes que não conseguirem realizar a matrícula em uma 

destas UCs, devido à incompatibilidade de horários, devem comparecer na secretaria acadêmica, 

entre 02 de agosto de 2017 e 08 de agosto de 2017, para preenchimento do formulário de 

solicitação de matrícula manual, anexando a este documento, o print da tela de rematrícula para 

comprovação da incompatibilidade de horários com outra UC.  

A partir daí, o coordenador de curso fará a análise do pedido para deferimento ou 

indeferimento do mesmo. Se deferido o pedido, a secretaria acadêmica fara a matrícula manual na 

UC requisitada. 

Lamentamos o ocorrido e esperamos solucionar os transtornos ocasionados. 
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Sem mais para o momento, antecipadamente agradecemos. Atenciosamente. 

 

_____________________________________ 
Profa. Dra. Aline Capella de Oliveira 

Presidente da Câmara de Graduação  


