2° SEMESTRE 2018

INFORMATIVO DO CURSO DE LIBRAS
INFORMAÇÕES SOBRE NOVAS INSCRIÇÕES, RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA,
DESTRANCAMENTO DE MATRÍCULA E AVALIAÇÃO DE INGRESSO

2º Semestre / 2018
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA

RESULTADO DAS MATRÍCULAS

Para os alunos que cursaram e concluíram o
1°Semestre/2018

Para os alunos que cursaram e
concluíram o 1°Semestre/2018

(ON-LINE)

(ON-LINE)

Data única: 25/07/2018 (4ª-feira),

Até 23:59 do dia 26/07/18 (5ª-feira)

das 9:00 às 21:00
Para os alunos de matrícula trancada no
1°Semestre/2018

Para os alunos de matrícula trancada
no 1°Semestre/2018

(ON-LINE)

(ON-LINE)

Data única: 27/07/2018 (6ª-feira),
das 9:00 às 21:00

Até 21:00 do dia 30/07/18 (2ª-feira)

Para os alunos de matrícula trancada no
2°Semestre/2017

Para os alunos de matrícula trancada
no 2°Semestre/2017

(ON-LINE)

(ON-LINE)

Data única: 31/07/2018 (3ª-feira),
das 9:00 às 21:00

Até 21:00 do dia 01/08/18 (4ª-feira)

IMPORTANTE!
A matrícula e o resultado on-line serão divulgados de três(3) maneiras:

1) pelo site do INES: www.ines.gov.br;
2) por e-mail para todos os alunos de 2018/1, concluintes ou não. Se você
não recebeu nosso e-mail durante todo semestre, certifique-se que seu
e-mail está corretamente cadastrado em nosso sistema;

3) através de nosso grupo do Facebook, Curso de Libras - INES 2018/1. Se
você ainda não participa do grupo e gostaria de entrar, identifique-se ao
solicitar sua entrada: diga seu nome, nível, professor, letra da turma
(A/B/C/D), dia da semana, turno (manhã/tarde/noite)
TOTAL DE ALUNOS POR TURMA
Cada turma comportará no mínimo 12 e no máximo 22 alunos.
Com menos de 12 alunos após a entrada de alunos por nivelamento (ver
detalhes na página seguinte), a turma não abrirá.
Cada aluno poderá indicar até 3 opções de turma (dia/horário).
Se a 1ª opção for atendida, as demais opções serão desconsideradas.
Se a 1ª opção não for atendida, a 2ª opção será analisada.
Se a 2ª opção for atendida, a 3ª opção será desconsiderada.
Se a 2ª opção não for atendida, a 3ª opção será analisada.
Se a 3ª opção não for atendida:

 O aluno que tiver o perfil destinado ao dia 02/02 poderá se inscrever
novamente no dia 06/02, on-line, nas vagas remanescentes.
 O aluno que tiver o perfil destinado ao dia 02/02 e 06/02 poderão se
inscrever novamente no dia 08/02, on-line, nas vagas remanescentes.
CRITÉRIOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGA
1º critério - A prioridade será para o aluno que indicar, COMO 1ª OPÇÃO,
manter o mesmo dia e horário no nível subsequente (exemplo: nível I, 2ª-feira de
manhã 2018/1 → nível II, 2ª-feira de manhã 2018/2);
OBS.: verifique se a turma solicitada como 1ª opção existe. Caso não exista,
iremos analisar sua 2ª opção.
2º critério – Maior Média Aritmética – NÃO É A MÉDIA FINAL
(ARREDONDADA);
3º critério – Data de nascimento mais antiga.

