SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA EM DISCIPLINAS ISOLADAS - ALUNO ESPECIAL – 2016.1
Edital CESPA-003/2016

O Centro de Seleção da AESGA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas e em
consonância com os Regulamentos Gerais; torna público e divulga os procedimentos e
instruções para solicitação de matrícula para alunos especiais nas disciplinas ofertadas
nos cursos de graduação da AESGA, oferecidos no PRIMEIRO semestre letivo de 2016,
por meio deste edital.
1. DO PÚBLICO ALVO
1.1 Este edital objetiva possibilitar aos interessados em cursar disciplinas nos cursos de
graduação da AESGA no primeiro semestre do ano letivo de 2016 na condição de Aluno
Especial.
1.2 Poderão requerer matrícula nas disciplinas ofertadas, como aluno especial:
I – portadores de diploma de curso superior;
II – alunos regularmente matriculados em curso de graduação de outras Instituições de
Ensino Superior, públicas ou privadas; ou
III- graduados em IES estrangeira, para complementação de estudos, alunos em processo
de revalidação de diploma.
1.3 O candidato poderá requerer matrícula em até duas disciplinas isoladas por semestre.
1.4 Alunos da AESGA, regularmente matriculados ou com a matrícula trancada não
podem requerer sua matrícula como aluno especial.
1.5. A matrícula em disciplinas como aluno especial está condicionada à existência de
vaga.
2.DA SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA
2.1. A solicitação de matrícula dos candidatos obedecerá às seguintes prioridades, por
ordem:
a) a existência de vaga nas disciplinas solicitadas;
b) por ordem de chegada do candidato interessado;
2.2 O candidato deverá realizar inscrição no site do CESPA (www.cespa.aesga.edu.br)
entre os dias 01 a 04 de fevereiro de 2016.
2.3. O valor da inscrição será de R$ 60,00.
2.4 Realizada a inscrição o candidato deverá comparecer no CESPA, no horário das
09:00 às 17:00, até o dia 04 de fevereiro de 2016 para realizar a entrega dos seguintes
documentos:
a) cópia da carteira de identidade, original e cópia ou cópia autenticada;
b) comprovante de vínculo com a instituição de origem
c) Autorização da instituição para a convalidação das disciplinas.
d) Ficha de disciplina, constante no anexo I deste edital, indicando quais as
disciplinas que desejam ser cursadas, até o limite máximo de 02 (duas) disciplinas
por semestre letivo.
2.5. Não serão aceitas, em nenhuma hipótese, inscrições com documentação pendente
e/ou incompleta.
3.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1 O candidato deve observar que:
a) Os documentos redigidos em língua estrangeira deverão estar acompanhados da
respectiva tradução oficial;
b) O aluno especial é uma forma especial de ingresso e a matrícula em disciplinas
isoladas não estabelecem vínculos aos cursos de graduação;

c) Caso sejam verificadas irregularidades em qualquer documento apresentado, a
qualquer tempo, a matrícula será imediatamente cancelada.
3.2 A avaliação do rendimento escolar e a frequência obedecem aos mesmos critérios
aplicados ao aluno regular.
3.3 O aluno especial receberá, ao término dos estudos, histórico escolar correspondente
às disciplinas cursadas e nas quais tenha obtido aprovação.
Garanhuns, 29 de janeiro de 2016.

ANEXO I

FICHA CADASTRAL – ALUNO ESPECIAL DE GRADUAÇÃO
NOME

MATRÍCULA

DATA DE NASCIMENTO

/

/

ESTADO CIVIL

SEXO

( ) MASC

NACIONALIDADE

Uf

( ) FEM

TIPO DE DOCUMENTO

Nº DOC.

NOME DO PAI

ÓRGÃO EXPEDIDOR

UF

CPF

NOME DA MÂE

TELEFONE

FACULDADE DE ORIGEM,

NATURALIDADE

CELULAR

E-MAIL

CURSO

Cadastro de Aluno Especial de Graduação
Autorização - Aluno Especial de Graduação
Semestre ______/___
Autorizo o(a) Sr(a) ______________________________________________________________________a efetivar inscrição
na(s) disciplina(s)/turma abaixo descriminada(s) na Categoria de Aluno Especial.
PREENCHIDO PELO FUNCIONARIO DA AESGA

TURMA

DISCIPLINA
CÓDIGO

NOME

T

N

CONDICIONADA A
E

EXISTÊNCIA DE VAGA

 SIM

 NÃO

 SIM

 NÃO

JUSTIFICATIVA

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Sou aluno regularmente matriculado na instituição ____________________________________________________________________________________________________________________
Cursando o ________________período.
___________________________________________________

Assinatura do requerente

DEFERIM ENT O EM ____/____/____, condicionada a existência de vaga na disciplina/período.

Garanhuns, _____ de _____________________ de __________
Assinatura e Carimbo

