
 
 

COORDENAÇÃO DOS CURSOS DE ENGENHARIAS 
 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE MATRÍCULA 2016/2 
 
 
Prezado (a) Aluno (a), 

 

A Coordenação dos cursos de Engenharias informa o horário do segundo 

semestre de 2016 (matutino e noturno) e os principais cuidados que você 

deverá tomar para efetuar a sua matrícula com sucesso. 

1. RECOMENDAÇÕES SOBRE O AJUSTE NA MATRÍCULA 

A partir do semestre 2016/2 os alunos deverão solicitar o Ajuste de Matrícula 

através do e-mail engenharias.ajuste@alfa.br, criado especialmente para esta 

finalidade, com a relação das disciplinas que deseja matricular. Importante que 

o aluno tenha definido as disciplinas com seus respectivos códigos ao solicitar 

o ajuste. 

 

Este e-mail deverá ser redigido da seguinte maneira: 

 

ASSUNTO: AJUSTE DE MATRÍCULA > NOME DO ALUNO (digite seu nome 

completo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deve ser anexado ao e-mail o modelo de ajuste corretamente preenchido. Este 

modelo pode ser encontrado no link: 



 http://goo.gl/iVmdEu

 

 

A planilha preenchida corretamente com as informações: 

Código da disciplina, Nome da disciplina e Código da turma no seu respectivo 

horário. 

Exemplo: 

Código da disciplina: ENG5175 

Nome da Disciplina: Materiais para Engenharia 

Código da turma: GO1101 

Algumas disciplinas podem ser cursadas em horários alternativos em outros 

cursos. Verifiquem a lista de EQUIVALÊNCIAS. 

Os horários e a lista de equivalências estão disponíveis no link: 

http://goo.gl/iVmdEu 

2. PRAZO PARA AJUSTE DE MATRÍCULA (inclusão e/ou exclusão 

de disciplinas, adaptação de carga horária e/ou de conteúdo). 

Este é o último prazo que a ALFA prevê em calendário acadêmico para que o 

aluno ajuste sua matrícula, de tal forma que a sua escolha poderá, ou não, 

cursar as disciplinas que o sistema acadêmico lançou na pré-matrícula. O 

importante aqui é ter a certeza de que está escolhendo disciplinas que não 

tenham como pré-requisito outra disciplina que você ainda não tenha sido 

aprovado. O prazo termina no dia 22/08/2016. 

2.1. ATENÇÃO ÀS DISCIPLINAS QUE TEM PRÉ-REQUISITO 

http://goo.gl/iVmdEu
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Não existe quebra de pré-requisitos nas engenharias. Observe com cuidado se 

você escolheu as disciplinas cujos pré-requisitos (se existirem) já foram 

cursados e aprovados (as disciplinas que infringirem essa regra não serão 

adicionadas na sua grade). 

A lista das disciplinas com seus respectivos pré-requisitos pode ser encontrada 
no link:    
http://goo.gl/iVmdEu 
 
 

Msc. IURY VINÍCIUS WINCLER COLATTO 
COORDENADOR DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA 

Contato: 62 3272-5040 
E-mail: iury.colattoo@alfa.br  

 
Msc. JULIANO PÁVEL BRASIL CUSTÓDIO 

COORDENADOR DOS CURSOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA E 
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 

Contato: 62 3272-5077 
E-mail: juliano.custodio@alfa.br  

 
Msc. MARINA MEIRELES PEREIRA 

COORDENADORA-ASSISTENTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 

Contato: 62 3272-5135 
E-mail: marina.pereira@alfa.br  

 
Msc. PATRICIA M DE CARVALHO 

COORDENADORA DOS CURSOS DE ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA 
DE PRODUÇÃO 

Contato: 62 3272-5135 
E-mail: patricia.soares@alfa.br 

 
Msc. THALES BALIERO TAKÁO 

COORDENADOR-ASSISTENTE DOS CURSOS DAS ENGENHARIAS 
Contato: 62 3272-5040 

E-mail: thales.takao@alfa.br  
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