COLAÇÃO DE GRAU EXTRAORDINÁRIA CANCELADA!
Após consulta ao Edital do SISU UFRPE 2019 e contato com o Departamento
de Registro e Controle Acadêmico (DRCA) da UFRPE, a equipe gestora do
CODAI/UFRPE decidiu cancelar a colação de grau extraordinária que havia sido
marcada para o dia 25/01 (sexta-feira). O motivo do cancelamento foi a
constatação da não necessidade de entrega de diploma no ato da matrícula de
estudantes que optaram pela Ação Afirmativa do Edital Nº 66/2018 descrita a
seguir:
8.6.2 Candidatos que tenham cursado integralmente no Colégio
Técnico Dom Agostinho Ikas - CODAI, vinculado à UFRPE conforme
as seguintes condições: (A: ensino médio integralmente no CODAI),
ou (B: ensino médio integrado ao técnico integralmente no CODAI), ou
(C: ensino técnico cursado integralmente no CODAI junto ao ensino
médio cursado integralmente em qualquer escola pública), que façam
inscrições nos cursos da SEDE e que optem por esta Ação Afirmativa,
se devidamente comprovado, receberão um bônus de 10% no
cômputo geral da nota do Enem.

Para estudantes concluintes do Ensino Médio Regular e Integrado no Codai
em 2018.2 que optarem por essa ação afirmativa, a FICHA 19 será o documento
apresentado no ato de matrícula da UFRPE, uma vez que nele constam seu
certificado de conclusão do Ensino Médio histórico escolar. A FICHA 19 deve ser
solicitada pessoalmente ao Registro Escolar do Codai. SERÁ DADA UMA
ATENÇÃO ESPECIAL A EMISSÃO DESTE DOCUMENTO EM CARÁTER DE
URGÊNCIA.
Para estudantes concluintes de Cursos Técnicos no Codai em 2018.2 que
optarem por essa ação afirmativa, o documento de comprovação será um
certificado que terá caráter provisório até que sejam emitidos os diplomas. Esse
certificado deve ser solicitado pessoalmente ao Registro Escolar do Codai e será
emitido EXCLUSIVAMENTE para estudantes que tiverem concluído todas as
disciplinas de seu curso, o estágio obrigatório e apresentado TCC (no caso do
Curso Técnico em Administração). SERÁ DADA UMA ATENÇÃO ESPECIAL
A EMISSÃO DESTE DOCUMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA.
Para maiores informações sobre documentos exigidos para realização de
matrícula da UFRPE, consultar o site do Departamento de Registro e Controle
Acadêmico (DRCA):
http://drca.ufrpe.br/content/doc-sisu
Fone: 81 3320-6081

