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Cronograma Bolsa 2ª Graduação UNITAU 

Ingressantes Inverno 2017  

 

 O presente cronograma tem o objetivo de orientar as Unidades de Ensino sobre as datas e os 

procedimentos relacionados aos graduados que buscarem a Bolsa 2ª Graduação, conforme a 

Deliberação Consad nº 028/2016 e o Regulamento da Bolsa 2ª Graduação – Inverno 2017.  

 

 

 

Datas Atividades 

07/04/2017 

a 

09/08/2017 

O graduado entrega o requerimento e a documentação nos Departamentos. 

 

Assim que o currículo for analisado o graduado deverá ser chamado para realizar a 

matrícula imediatamente.  

20/07/2017 

 

Prazo máximo para realização da matrícula dos graduados que terão direito ao 

desconto a partir de agosto de 2017. 

31/07/2017 

Prazo máximo para envio da lista dos graduados regularmente matriculados até o dia 

20/07 para a PRE, para a concessão do desconto a partir de agosto de 2017. Podem 

ser enviadas listas parciais antes da data final. 

20/08/2017 
Prazo máximo para realização da matrícula dos graduados que terão direito ao 

desconto a partir de setembro de 2017. 

28/08/2017 

Prazo máximo para envio da lista dos graduados regularmente matriculados até o dia 

20/08 para a PRE, para a concessão do desconto a partir de setembro de 2017. Os 

meses de julho e agosto devem estar pagos. 

 

Fluxo: 

 

1. Candidato realiza requerimento e entrega a documentação na secretaria do Departamento. 

2. Departamento faz a análise prévia para determinação dos planos de ensino necessários. 

3. Departamento solicita à Coordenadoria de Controle Acadêmico (CCA), por e-mail, os planos de 

ensino necessários (caso seja aluno formado pela UNITAU). 

4. CCA encaminha os planos solicitados ao Departamento, via malote. 

5. Departamento realiza a análise de currículo o mais rápido possível. 

6. Departamento informa o aluno sobre o resultado do estudo de currículo e solicita seu 

comparecimento para tomar ciência do processo e realizar a matrícula imediatamente.  

7. Candidato comparece ao Departamento, toma ciência do processo e realiza a matrícula.  

8. Departamento encaminha relação de matriculados, via memorando, para a Pró-reitoria Estudantil, 

para o lançamento do desconto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Importante: Caso a secretaria envie a relação de matriculados para a PRE fora do prazo, os alunos perderão o 

direito ao desconto naquele mês. Não será concedido desconto retroativo. 


