
 
 

 
 

 

Portaria UNIVALE: 047/2019 

 

Disciplina procedimentos a serem 

adotados em relação à matrícula 

de alunos e dá outras providências. 

 

A Reitora da Universidade Vale do Rio Doce, Profa. Lissandra Lopes Coelho 

Rocha, no uso legal de suas atribuições regimentais e estatutárias, em 

atendimento às necessidades acadêmicas e administrativas e, 

 

Considerando: 

 

 a necessidade de definir, para todos os fins, o corpo discente regular da 

Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE no segundo semestre letivo de 

2019; 

 que o atraso na efetivação da matrícula compromete a organização das 

atividades acadêmicas da Universidade e o aprendizado dos estudantes; 

 o imperativo de estabelecer o número de matrículas que embasará a 

proposta orçamentária da Universidade; 

 que estudantes que não estejam regularmente matriculados não podem 

frequentar as aulas, ou realizar quaisquer atividades acadêmicas; 

 que a nova data de encerramento da matrícula foi prorrogada para dia 15 

de agosto de 2019, conforme dispõe a Portaria UNIVALE: 046/2019; 

 que são os professores os responsáveis pela condução das atividades 

acadêmicas e pelo controle de frequência do alunado da UNIVALE; 

 

RESOLVE: 

Art. 1°. Ratificar que os estudantes que não estejam em dia com suas 

obrigações junto à instituição não poderão renovar sua matrícula. 

 

Art. 2°. Comunicar aos veteranos, incluindo aqueles nas condições do art. 1º, 

que não se matricularem até as 16 horas do dia 15/08/2019, que poderão 

requerer sua matrícula para o 1º semestre de 2020, condicionado à existência 

da oferta do curso, período e vaga pretendidos. 

Parágrafo Único – O prazo para o estudante requerer a matrícula, nos termos 

do caput deste artigo é de 10 de dezembro de 2019 a 20 de dezembro de 

2019. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Art. 3°. Vedar ao estudante que não esteja regularmente matriculado, a 

permanência em sala de aula, a realização de provas e trabalhos individuais 

ou em grupo, a participação em quaisquer atividades acadêmicas ligadas 

ao curso e a assinatura em listas de frequência, ou em qualquer outro 

documento acadêmico. 

 

Art. 4°. Ratificar que a lista oficial dos alunos regularmente matriculados está 

disponível diariamente a cada professor no Portal do Professor, não podendo 

haver inclusão de nenhum outro nome, ou assinatura, cabendo ao docente 

primar pela não permanência dos estudantes não matriculados no recinto 

acadêmico, além de anulação de eventual assinatura indevida, com 

imediata comunicação ao Coordenador do curso. 

 

Art. 5°. Determinar ao professor que exerça rigoroso controle e registro, 

obedecendo ao disposto no art. 4º, tendo em vista a responsabilidade 

docente e o cumprimento dos ordenamentos institucionais. 

 

Art. 6°. Revogar as disposições em contrário. 

 

Art. 7°. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Governador Valadares, 30 de julho de 2019. 

 

 

*Profa. Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Reitora  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*O original desta Portaria assinada encontra-se arquivado no Gabinete da Reitoria. 

 


