
 
 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 
 

 
MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE MATRÍCULA 2016/2 

 
 
 

Prezado (a) Aluno (a), 

 

A Coordenação do curso de Arquitetura e Urbanismo informa o horário do 

segundo semestre de 2016 em sua Unidade Perimetral (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 

O ajuste de matrícula será realizado, apenas, pela Central de Atendimento. O 

aluno deverá enviar e-mail com a relação das disciplinas que deseja se 

matricular. Importante que o aluno tenha definido as disciplinas com seus 

respectivos códigos ao solicitar o ajuste. 

 

Enviar o e-mail para: sisarq.ajuste@alfa.br, redigido da 

seguinte maneira: 

 

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

completo) 

 

No corpo do e-mail devem constar as seguintes informações: 

 

NOME DO ALUNO: Informe seu nome completo 

MATRÍCULA: Informe seu número de matrícula 

UNIDADE: Informe a Unidade que estuda 

 

RELAÇÃO DE DISCIPLINAS: 

2ª feira: Informe a disciplina com seu respetivo código, ex.: GO1301 ARQ8000 

DESENHO DE ARQUITETURA I 

mailto:sisarq.ajuste@alfa.br


3ª feira: GO1301 ARQ8001 GEOMETRIA DESCRITIVA 

4ª feira: GO1301 ARQ8002 HISTÓRIA DA ARTE 

5ª feira: GO1301 ARQ8003 PLASTICA 

6ª feira: GO1301 ARQ8056 EMPREENDEDORISMO APLICADO A ARQURB 

    GO1302 MCT7003 METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

Para escolher as disciplinas, basta olhar nos horários disponíveis no site do 

curso, link: 

https://sites.google.com/a/alfa.br/alfa-arquitetura-e-urbanismo/ 

 

Enviar o e-mail para: sisarq.ajuste@alfa.br 

 

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 AS DISCIPLINAS QUE TEM PRÉ-REQUISITO 

Não será admitido quebra de Pré-Requisito. O aluno deverá consultar a Matriz 

de Pré-Requisito ao escolher as disciplinas que deseja cursar, documento 

disponível no site do curso, link: 

https://sites.google.com/a/alfa.br/alfa-arquitetura-e-urbanismo/ 

 

2.2. ATENÇÃO AOS CÓDIGOS DAS TURMAS E DAS DISCIPLINAS 

A ALFA oferece o curso de Arquitetura e Urbanismo na Unidade Perimetral, 

veja o código de identificação por turma, a seguir: 

 
PERIMETRAL (Matutino): GO1101 

PERIMETRAL (Noturno): GO1301 

 

https://sites.google.com/a/alfa.br/alfa-arquitetura-e-urbanismo/
mailto:sisarq.ajuste@alfa.br
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O código GO11 indica que a turma está localizada na Unidade Perimetral e no 

período MATUTINO. O complemento deste código “01” indica que é a primeira 

turma que está sendo oferecida esta disciplina. 

 

Assim, se você identificar um código GO1104, isto significa que há quatro 

turmas para esta mesma disciplina, inclusive pode ser que cada turma desta 

tenha um professor específico e que também esteja sendo oferecida em dias 

diferentes. Portanto, verifique com atenção os códigos do seu horário, pois a 

escolha do código errado resultará numa matrícula em disciplina errada. Além 

disso, as disciplinas também recebem um código de identificação. Veja a seguir 

um exemplo: 

 

DESENHO DE ARQUITETURA I: ARQ8000 

 

Assim, caso você deseje cursar a disciplina DESENHO DE ARQUITETURA I, 

no turno matutino, o código será o seguinte: GO1101 ARQ8000, no noturno o 

código muda para: GO1301 ARQ8000 

 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

PROFa. PAOLA REGINA ANTONACIO MONTEIRO 
COORDENADORA ADJUNTA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

FACULDADES ALFA | GRUPO JOSÉ ALVES | 50 ANOS 
Av. Perimetral norte, 4129, Vila João Vaz 

Goiânia - GO | 74445-190 
+55 62 3272 5144 

paola.monteiro@alfa.br 
www.alfa.br 
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