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EDITAL PUCRS/PROGRAD/CRA/ISV – REOPÇÃO 2023/1 
 

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul torna público o Edital de 
Ingresso Extravestibular – Reopção, referente aos cursos de graduação da 
Universidade, para fins de matrícula no PRIMEIRO semestre de 2023. 

 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
1.1. Havendo disponibilidade de vagas, acadêmicos da PUCRS matriculados ou com 
a matrícula trancada têm a possibilidade de solicitar reopção (transferência interna) 
para outro curso, turno ou currículo, sem a necessidade de se submeter a concurso 
vestibular. 
1.2. O presente Edital dispõe tão somente sobre a transferência interna de vagas 
acadêmicas, não dispondo sobre movimentação de créditos, financiamentos, bolsas 
ou outros benefícios que o requerente porventura possua em seu 
curso/currículo/turno de origem, devendo ser consultadas, conjuntamente às normas 
deste Edital, eventuais disposições acerca da possibilidade de movimentação do 
benefício, bem como dos procedimentos necessários, junto aos setores competentes 
da Universidade, de forma antecedente ao encaminhamento da solicitação de 
reopção. 
1.3. O interessado poderá encaminhar requerimento a partir do dia 17 de outubro 
de 2022. 
1.4. É permitido o encaminhamento do pedido em data próxima ou posterior ao 
início das aulas do PRIMEIRO semestre de 2023, considerando-se o requerente 
ciente de que, se deferido o pedido em tais circunstâncias, algumas disciplinas podem 
não dispor de vagas ou poderá haver perda de conteúdo acadêmico em virtude do 
avanço do semestre. 
1.5. Para fins de melhor organização do processo de reopção no tocante à 
concessão de novos aproveitamentos de disciplinas, será anulado todo e qualquer 
aproveitamento anteriormente concedido ao requerente na matrícula em que será 
realizada a reopção, independentemente de ter sido originado por disciplina cursada 
na PUCRS ou em outra Instituição de Ensino Superior, considerando-se o pleiteante 
ciente do disposto neste subitem ao realizar o pedido. 

1.6. O pedido encaminhado com base neste Edital não permite o aproveitamento de 
resultados de processos de edições passadas e, conseguintemente, refere-se 
exclusivamente ao ingresso no PRIMEIRO semestre de 2023, ao passo que, se 
não realizada a matrícula em caso de deferimento, não poderá ser aproveitado o  
seu resultado em período futuro. 

1.7. Ao encaminhar requerimento, documentos e prestar informações para fins  de 
ingresso por esta modalidade, o requerente autoriza a PUCRS a promover consultas 
perante outras instituições a que possam se referir documentação e informações 
submetidas à análise ou constantes de seus registros na PUCRS, a fim de que sejam 
sanadas dúvidas e requisitados esclarecimentos para melhor análise do processo. 
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2. DOS PROCESSOS DE ENCAMINHAMENTO DO PEDIDO E DE MATRÍCULA 

 
2.1. Para encaminhar o pedido de reopção, é necessário efetuar a solicitação on- 
line, por meio de preenchimento de formulário eletrônico, ou efetuá-lo, 
presencialmente, na Coordenadoria de Registro Acadêmico, localizada na Central de 
Atendimento ao Aluno da PUCRS, no térreo do Living 360º. 

2.1.1. Uma vez iniciado um processo de reopção, deverá o requerente 
aguardar a resposta caso queira anulá-lo ou encaminhar um novo pedido. 
2.1.2. Não serão recebidos pedidos e documentos encaminhados por remessa 
física via correio à PUCRS. 

2.2. Finalizado o pedido de reopção e sendo realizado um novo, o último será 
considerado, restando automaticamente cancelado o pedido anterior. 
2.3. O acadêmico matriculado que solicitar reopção e, posteriormente, trancar a 
matrícula, terá seu processo de reopção desconsiderado, restando sem efeito o 
requerimento; subsistindo a pretensão de troca de curso e/ou turno, um processo de 
reingresso com reopção deverá ser iniciado. 
2.4. Não há distinção de prazos entre os pedidos realizados on-line ou 
presencialmente. 
2.5. O prazo para resposta ao pedido após o protocolo é de aproximadamente 7 
(sete) dias úteis, com exceção de requerimentos para cursos cujos prazos específicos 
são listados em “OBSERVAÇÕES”, no anexo do subitem 3.3, considerando-se o 
requerente ciente, ao encaminhar sua requisição, de que a resposta de sua solicitação 
poderá ultrapassar os 7 (sete) dias úteis. 
2.6. A resposta do requerimento deferido será dada tão somente por e-mail, pelo 
envio de mensagem ao endereço que o requerente registrou no formulário do pedido, 
indicando as providências necessárias para matrícula. 
2.7. A PUCRS não se responsabiliza se as mensagens enviadas ao e-mail do 
requerente forem assinaladas como spam; assim sendo, a fim de viabilizar a 
comunicação, recomenda-se que seja averiguado o Lixo Eletrônico da conta de e- 
mail indicada pelo requerente no formulário de encaminhamento do pedido. 

2.7.1.  Caso o acadêmico queira anular o pedido de reopção, após a finalização 
do processo, mas antes da realização de matrícula no novo curso/turno, deverá 
ser protocolado pedido via e-mail para Coordenadoria de Registro Acadêmico 
(cra@pucrs.br), ou por meio de preenchimento de Requerimento Geral 
presencialmente nesta Coordenadoria. 

2.7.2. Tendo sido realizada a matrícula no novo curso/turno, caso queira o 
acadêmico retornar ao curso/turno de origem ou solicitar reopção para outro 
curso/turno, deverá ser encaminhado um novo pedido on-line. 

2.8. Se deferida a reopção e se a matrícula para o PRIMEIRO semestre de 2023 no 
curso ou turno antigos já tiver sido realizada, o requerente deverá acessar o sistema 
de matrículas e excluir as disciplinas do curso ou turno de origem, para incluir os  
novos componentes curriculares. 
2.9. Sendo indeferido o requerimento, o requerente será comunicado por e-mail, 
pelo envio de mensagem ao endereço registrado no formulário do pedido, indicando 
o motivo do indeferimento. 
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2.10. Se o pedido de reopção ocorrer após a publicação da escala de matrículas, o 
boleto de matrícula para alunos pagantes será gerado com valor correspondente ao 
curso antigo, devendo ser pago; na mensalidade do mês subsequente, o valor será 
ajustado, a fim de que se promova cobranças ou devoluções necessárias decorrentes 
do referido ajuste. 
2.11. A reopção será efetivada somente se realizada a matrícula no novo curso ou 
turno, momento em que o aluno passa a estar vinculado a este. 

 
3. DOS CURSOS COM VAGAS PARA PEDIDO DE REOPÇÃO 

 
3.1. Não será permitido pedido de reopção para curso ou turno que não constar 
deste Edital. 
3.2. Eventuais observações ou requisitos específicos para o curso ou turno 
pretendido estarão dispostos na coluna “OBSERVAÇÕES”, no anexo do subitem 3.3, 
considerando-se o requerente ciente, ao encaminhar sua requisição, de que deve 
cumpri-los, sob pena de inadmissão do pleito. 
3.3. Disponibilizam vagas para reopção os seguintes cursos: 

 
ESCOLA POLITÉCNICA 

CURSO TURNO OBSERVAÇÕES 
 
 
 
 
 
 

ARQUITETURA e 
URBANISMO 

 
 
 
 
 
 

TARDE e 
NOITE 

O curso está implementando o currículo 98AP com implantação 
gradual. Para este currículo, neste semestre, estão sendo oferecidas 
disciplinas entre 1º e 3º níveis. O currículo 4804 encontra-se em 
extinção e serão oferecidas disciplinas do 4º ao 10º nível. A vinculação 
ao currículo dependerá da análise do histórico de cada aluno. Os 
horários das disciplinas variam entre tarde e noite. 
Eventualmente as disciplinas do Curso podem realizar atividades 
externas ao Campus da PUCRS, no turno da manhã. 
As disciplinas Saída de Campo I e Saída de Campo II utilizam uma 6ª-
feira e um sábado durante o semestre para a realização de visitas 
técnicas deslocando-se por cidades no RS para conhecimento de 
espaços arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos, referentes a 
obras estudadas no curso. 

CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO 

MANHÃ e 
NOITE 

O curso está implementando o currículo 98AJ, em turnos manhã, 1º 
ao 3º nível, e noite a partir do 4º nível. Neste semestre estão sendo 
oferecidas disciplinas de 1º ao 6º nível. O currículo 4606 encontra-se 
em extinção e são oferecidas disciplinas do 7º ao 8º nível, pela 
manhã. Há disciplinas comuns a outros cursos no turno da noite. A 
vinculação ao currículo dependerá da análise do histórico. 
No turno da manhã as aulas poderão transcorrer das 8h às 13h. No 
turno da noite as aulas poderão transcorrer das 17h30 às 22h30. 

 
 

CIÊNCIA DE DADOS E 
INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL 

 
 

MANHÃ  e 
NOITE 

O curso implantará seu 5º nível em 2023/1, mantendo a implantação 
gradual semestral. Níveis 1º ao 3º ocorrem pela manhã; níveis 4º ao 
8º à noite. Disciplinas a partir do nível 4 poderão ser aproveitadas ou 
cursadas em outros cursos, ponderando disponibilidade e 
equivalência. 
No turno da manhã as aulas poderão transcorrer das 8h às 13h. No 
turno da noite as aulas poderão transcorrer das 17h30 às 22h30. 
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CIÊNCIAS 
AERONÁUTICAS 

 
 
 
 
 
 

MANHÃ, 
TARDE e 
NOITE 

O curso está implementando gradualmente o Currículo 98AZ, já o 
Currículo 471A encontra-se em fase de extinção. A vinculação ao 
currículo dependerá da análise do histórico do aluno.  
Maiores informações podem ser obtidas no site: 
https://www.pucrs.br/politecnica/curso/ciencias-
aeronauticas/#duvidas-frequentes 
Requisitos para ingresso no 98AZ: 
a. Exame Médico CMA de 2ª CLASSE ou superior, conforme exigência 
ANAC. 
b. Recomenda-se, ainda, que os candidatos iniciem e avancem no 
curso de Piloto Privado-Avião antes do início das aulas.                       
Requisitos p/ ingresso no 471A:  
a. Exame Médico CMA de 1ª CLASSE, conforme exigência da ANAC. 
b. Prática de voo: licença de voo privado com no mínimo 15h. 

 
 
 
 
 

ENGENHARIA CIVIL 

 
 
 
 
 

NOITE 

O curso está implementando o currículo 98AX com implantação 
gradual. Para este currículo, neste semestre, estão sendo oferecidas 
disciplinas de 1º ao 3º nível. O currículo 4451 encontra-se em 
extinção e serão oferecidas disciplinas do 4º ao 10º nível. A 
vinculação ao currículo dependerá da análise do histórico de cada 
aluno. 
O curso de Engenharia Civil tem em sua matriz curricular 3 disciplinas 
que precisam ser cursadas pela manhã, sendo Topografia A, 
Topografia B e Laboratório de Edificações. As demais disciplinas são 
oferecidas a partir das 17h30. 

 
 
 
 

ENGENHARIA DE 
COMPUTAÇÃO 

 
 
 
 

MANHÃ  e 
NOITE 

O curso está implementando o currículo 98AK, oferecido pela manhã 
(até o 3º semestre) e noite (a partir do 4º semestre). Para este 
currículo estão sendo oferecidas todas as disciplinas até o 6º 
semestre e algumas a partir do 7º semestre (de acordo com o 
cronograma de implantação). O currículo 4450 encontra-se em 
extinção. A vinculação curricular dependerá da análise do histórico 
escolar do aluno. 
No turno da manhã as aulas poderão transcorrer das 8h às 13h. No 
turno da noite as aulas poderão transcorrer das 17h30 às 22h30. 

ENGENHARIA DE 
CONTROLE E 
AUTOMAÇÃO 

 
TARDE e 
NOITE 

Ingressos para níveis iniciais não serão aceitos. Para os demais níveis 
será analisado caso a caso. 
As aulas poderão transcorrer das 17h30 às 22h30. 

ENGENHARIA DE 
ENERGIAS  RENOVÁVEIS NOITE 

O curso está sendo implementado gradativamente. Para o semestre 
2023/1 haverá a oferta de disciplinas de 1º ao 3º nível.  
Será feita uma análise do histórico acadêmico de cada candidato, 
visando verificar o nível de enquadramento no currículo.  Em virtude 
da implantação gradual poderá ser proposta uma reunião entre o 
aluno e a coordenação do curso antes do parecer final. 
As aulas poderão transcorrer das 17h30 às 22h30. 

 
 

ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 

 
 
 

NOITE 

O curso está implementando o currículo 98AT com implantação 
gradual. Para este currículo, neste semestre, estão sendo oferecidas 
disciplinas do 1º ao 3º nível. O currículo 4458 encontra-se em 
extinção e serão oferecidas disciplinas do 4º ao 10º nível. A 
vinculação ao currículo dependerá da análise do histórico de cada 
candidato. 
As aulas poderão transcorrer das 17h30 às 22h30. 
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ENGENHARIA DE 
SOFTWARE NOITE 

O curso está implementando o currículo 98AL. Para este currículo 
atualmente estão sendo oferecidas disciplinas de 1º a 6º nível. O 
currículo 4/630 encontra-se em extinção e são oferecidas disciplinas 
do 7º ao 8º nível. A vinculação ao currículo dependerá da análise do 
histórico de cada candidato. 
As aulas poderão transcorrer das 17h30 às 22h30. 

ENGENHARIA  ELÉTRICA 
(Linha de Formação 

Eletrônica) 

 
NOITE 

Ingressos para níveis iniciais não serão aceitos. Para os demais níveis 
será analisado caso a caso. 
As aulas poderão transcorrer das 17h30 às 22h30. 

ENGENHARIA ELÉTRICA 
(Linha de Formação 
Sistemas de Energia 

Elétrica) 

 
 

NOITE 
Ingressos para níveis iniciais não serão aceitos. Para os demais níveis 
será analisado caso a caso. 
As aulas poderão transcorrer das 17h30 às 22h30. 

ENGENHARIA MECÂNICA NOITE 

O curso está implementando o currículo 98AU com implantação 
gradual. Para este currículo, neste semestre, estão sendo oferecidas 
disciplinas do 1º ao 3º nível. O currículo 4452 encontra-se em 
extinção e serão oferecidas disciplinas do 4º ao 10º nível. A 
vinculação ao currículo dependerá da análise do histórico de cada 
aluno. 
As aulas poderão transcorrer das 17h30 às 22h30. 

ENGENHARIA QUÍMICA NOITE 

O curso está implementando o currículo 98AY com implantação 
gradual. Para este currículo, neste semestre, estão sendo oferecidas 
disciplinas de 1º ao 3º nível. O currículo 4456 encontra-se em 
extinção e serão oferecidas disciplinas do 4º ao 10º nível. A 
vinculação ao currículo dependerá da análise do histórico de cada 
aluno. 
As aulas poderão transcorrer das 17h30 às 22h30. 

 
 
 

SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO 

 
 
 
 

NOITE 

O curso está implementando o currículo 98AM com implantação 
gradual. Para este currículo, atualmente estão sendo oferecidas as 
disciplinas de 1º a 5º nível. O currículo 4624 encontra-se em 
extinção, sendo oferecidas neste semestre as disciplinas do 6º ao 8º 
nível. A vinculação ao currículo dependerá da análise do histórico de 
cada candidato. 
As aulas poderão transcorrer das 17h30 às 22h30. 

 
 

ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DA VIDA 

CURSO TURNO OBSERVAÇÕES 

 
BIOMEDICINA 

 
TARDE 

Os estágios obrigatórios (níveis 6º, 7º e 8º) ocorrem, 
preferencialmente, no turno da manhã. 
Em alguns níveis, poderá haver disciplinas com aula até 19h. 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS –
LICENCIATURA 

 
TARDE 

 
Algumas disciplinas têm aula até às 19h. 
Saídas de campo aos finais de semana 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – 
BACHARELADO 

 
TARDE Algumas disciplinas têm aula até às 19h. 

Saídas de campo aos finais de semana 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
(Licenciatura) MANHÃ 

Eventuais saídas de campo, aos sábados, na disciplina de Esportes e 
Atividades ao Ar Livre. 
Parte dos Estágios são realizados no turno da tarde.  
Algumas disciplinas têm aula até às 13h. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
(Licenciatura) NOITE 

Eventuais saídas de campo, aos sábados, na disciplina de Esportes e 
Atividades ao Ar Livre. 
Parte dos Estágios são realizados no turno da manhã ou da tarde. 
Algumas disciplinas iniciam a aula às 17h30. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
(Bacharelado) MANHÃ 

Eventuais saídas de campo, aos sábados, na disciplina de Esportes e 
Atividades ao Ar Livre. 
Parte dos Estágios são realizados no turno da tarde ou da noite.  
Algumas disciplinas têm aula até às 13h. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
(Bacharelado) NOITE 

Eventuais saídas de campo, aos sábados, na disciplina de Esportes e 
Atividades ao Ar Livre.  
Parte dos Estágios são realizados no turno da manhã ou tarde.  
Algumas disciplinas iniciam a aula às 17h30. 

ENFERMAGEM 
MANHÃ e 
TARDE 

Níveis 1° ao 5° (semestral) ocorrem no turno da tarde, das 14h às 
17h15 (podendo excepcionalmente uma disciplina ir até 19h15). 
Níveis 6º ao 10° (semestral) ocorrem no turno da manhã, das 8h às 
11h15 (podendo excepcionalmente uma disciplina ir até 12h15). 
Estágios dos semestres 9º e 10º ocorrem nos turnos da manhã ou da 
tarde. 

FARMÁCIA TARDE 

Os estágios obrigatórios ocorrem, preferencialmente, no turno da 
manhã. 
Há visitas guiadas a empresas do ramo farmacêutico na disciplina 
Saídas de Campo. 
Em alguns níveis, poderá haver disciplinas com aula até 19h. 
Os alunos oriundos de ingresso sem vestibular (ISV) deverão estar 
cientes de que o currículo está implementado até o 7° nível. 

FISIOTERAPIA 
MANHÃ e 
TARDE 

As disciplinas do curso de Fisioterapia são ministradas em turno 
único, que varia de acordo com o semestre, conforme a seguinte 
distribuição: do 1° ao 4° nível no turno da manhã, do 5° ao 8° nível, 
no turno da tarde. Os estágios de final de curso (9° e 10° nível) 
poderão ser no turno da manhã e/ou tarde. Eventualmente as aulas 
do turno da manhã irão até às 13h e do turno tarde até às 19h. 

 
GASTRONOMIA 

MANHÃ 

Análise do Processo de Ingresso Extravestibular protocolado na 
Universidade.  Mediante disponibilidade de VAGAS. 

As aulas do curso de Gastronomia ocorrem no turno da Manhã dás 
8h até 11h15min. 

 
NUTRIÇÃO 

TARDE 

As aulas do curso de Nutrição ocorrem no turno da tarde até 19h. Os 
Estágios Supervisionados ocorrem no 7° e 8° nível, 
preferencialmente pela manhã, podendo ocorrer à tarde ou à noite, 
condicionado ao número de vagas. 

ODONTOLOGIA 
MANHÃ, 
TARDE e 
NOITE 

Mediante disponibilidade de vagas e análise das disciplinas cursadas 
pelo aluno. 
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PSICOLOGIA 
(Bacharelado) 

NOITE 

9611 – Serão ofertadas disciplinas dos níveis 1° ao 5°.  
1310 – Em extinção, serão ofertadas disciplinas dos níveis 6° ao 10°. 
A análise do histórico do candidato poderá indicar inclusão no 
currículo em extinção. As aulas iniciam às 18h15. Conforme CH do 
semestre, podem ocorrer aulas sábados pela manhã; as atividades 
prát. dos estág. obrigatórios ocorrem, preferencialmente, manhã 
e/ou tarde. 

PSICOLOGIA 
(Bacharelado) 

TARDE 

9612 – Serão ofertadas disciplinas dos níveis 1° ao 5°.  
1311 – Em extinção, serão ofertadas disciplinas dos níveis 6° ao 10°.  
A análise do histórico do candidato poderá indicar inclusão no 
currículo em extinção. 

 
 

ESCOLA DE COMUNICAÇÃO, ARTES E DESIGN 

CURSO TURNO OBSERVAÇÕES 

COMUNICAÇÃO 
EMPRESARIAL NOITE Serão ofertadas disciplinas do 1° e 3° nível devido ao ingresso anual. 

CURSO SUPERIOR DE 
TECNOLOGIA EM 

PRODUÇÃO 
AUDIOVISUAL | 

TECNÓLOGO 

MANHÃ Serão ofertadas disciplinas do 1° nível. 

DESIGN (Linha de 
Formação Design   de 

Comunicação) 
MANHÃ Serão ofertadas disciplinas dos níveis 1°, 3°, 5°, 7°. 

DESIGN (Linha de 
Formação Design  de 

Produto) 
MANHÃ Serão ofertadas disciplinas dos níveis 1°, 3°, 5°, 7°. 

JORNALISMO MANHÃ 

Currículo 9701 em implementação; serão ofertadas disciplinas dos 
níveis 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 7°. 
No currículo em extinção 234A; serão ofertadas as disciplinas do 8° 
nível. 

JORNALISMO NOITE Currículo 9702 em implementação; serão ofertadas disciplinas dos 
níveis 1°, 3°, 5° e 7°. 

PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA MANHÃ 

Currículo 9704 em implementação; serão ofertadas disciplinas dos 
níveis 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 7°.  
No currículo em extinção 234C; serão ofertadas as disciplinas do 8° 
nível. 
 

PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA NOITE Currículo 9705 em implementação; serão ofertadas disciplinas dos 

níveis 1°, 3°, 5° e 7°. 

 
ESCOLA DE DIREITO 

CURSO  TURNO OBSERVAÇÕES 

DIREITO  MANHÃ --- 
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     NOITE --- 

 
 

ESCOLA DE HUMANIDADES 

CURSO TURNO OBSERVAÇÕES 

ESCRITA CRIATIVA NOITE --- 

FILOSOFIA (Licenciatura) INTEGRAL --- 

FILOSOFIA (Bacharelado) MANHÃ --- 

HISTÓRIA (Licenciatura) 
MANHÃ OU 

TARDE 

Curriculo 9121 Manhã e Curriculo 9103 Tarde. 
O curso de História a partir de 2023/1, passa a ter ingresso no 
Vestibular somente para o turno Manhã. 
Informo, que os pedidos para ingresso a Tarde terão que ser 
avaliados pela coordenação do curso, pois esse currículo 
entrará em extinção. 

HISTÓRIA(Bacharelado) 
MANHÃ OU 

TARDE 

Curriculo 9120 Manhã e Curriculo 9102 Tarde. 
O curso de História a partir de 2023/1, passa a ter ingresso no 
Vestibular somente para o turno Manhã. 
Informo, que os pedidos para ingresso a Tarde terão que ser 
avaliados pela coordenação do curso, pois esse currículo 
entrará em extinção. 

LETRAS (Habilitação em 
Língua Inglesa) 

NOITE 

 
--- 

LETRAS (Habilitação em 
Língua Portuguesa) 

NOITE 

 
--- 

PEDAGOGIA (Licenciatura) NOITE --- 

RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS 

MANHÃ --- 

TEOLOGIA MANHÃ --- 

 
 

ESCOLA DE NEGÓCIOS 

CURSO TURNO OBSERVAÇÕES 

ADMINISTRAÇÃO (Linha de 
Formação     Administração de 

Empresas) 
NOITE 

Dependendo dos aproveitamentos, poderá ser vinculado ao 
currículo 2/50T. 

ADMINISTRAÇÃO (Linha de 
Formação  Liderança e Gestão 

de Pessoas) 
NOITE 

 
--- 
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ADMINISTRAÇÃO (Linha de 
Formação Marketing) NOITE Dependendo dos aproveitamentos,poderá ser vinculado ao 

currículo 2/50X. 

ADMINISTRAÇÃO (Linha de 
Formação      Negócios 

Internacionais) 
NOITE 

Dependendo dos aproveitamentos, poderá ser vinculado ao 
currículo 2/50U. 

ADMINISTRAÇÃO (Linha de 
Formação  Inovação e 
Empreendedorismo) 

MANHÃ 
Dependendo dos aproveitamentos, poderá ser vinculado ao 
currículo 2/50V. 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS (Linha 
de Formação Controladoria e 

Tributos) 
NOITE 

Dependendo dos aproveitamentos, poderá ser vinculado ao 
currículo 2/50Y. 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS 
(Linha de Formação 

Economia) 
NOITE 

Dependendo dos aproveitamentos, poderá ser vinculado ao 
currículo 2/50Z. 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS 
(Linha de Formação Finanças) 

MANHÃ 

 
--- 

3.4. Eventuais questionamentos acerca do disposto na coluna “OBSERVAÇÕES”, do 
anexo do subitem 3.3, devem ser suscitados à Coordenação do curso correspondente. 

 
4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
4.1. A prestação de informações falsas e/ou a constatação de fraudes, omissões 
ou demais irregularidades por parte do requerente, apuradas anterior, durante ou 
posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a 
ampla defesa, ensejará a suspensão ou desligamento de sua matrícula, sem prejuízo 
das eventuais sanções civis e penais cabíveis. 
4.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria de Registro Acadêmico. 
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