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Tutorial de Solicitações para as Coordenações de Graduação e Pós-Graduação do ILA 
 

O que deve ser solicitado através de pedido impresso na Divisão de Protocolo?  

 

1) Conforme a deliberação 58/97 COEPE todos os pedidos de trancamento de matrícula, independentemente do tipo, sejam de algumas 

disciplinas ou total. 

2) Pedidos de aproveitamento de estudos, quando um/a estudante tenha cursado uma disciplina da grade curricular do Curso e deseja 

revalidá-la para não precisar cursá-la novamente. Neste caso, é necessário anexar histórico escolar (onde conste a aprovação na referida 

disciplina), bem como Plano de Estudos e/ou Ementa, para que o/a Coordenador/a do Curso possa verificar sua compatibilidade em 

termos de conteúdo e carga horária. 

3) Solicitação de 2ª Chamada de Atividade de Avaliação. É importante ficar atento à Deliberação 096/2014 do COEPEA e Instrução 

Normativa 01/2014 da PROGRAD: http://www.conselho.furg.br/delibera/coepea/09614.pdf 

4) Regime de Exercícios Domiciliares. Norma: http://www.conselho.furg.br/converte.php?arquivo=delibera/coepe/01282.html 

5) Pedido de Revisão de Provas. Norma: https://prograd.furg.br/images/Deliberao_N_066_96_COEPE.pdf 

Todos os demais pedidos devem ser realizados de forma eletrônica pelo sistemas.furg.br 
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Caso o estudante deseje conversar com o/a Coordenador/a do Curso sobre questão diversa, que não se referia a nenhuma questão que 

pode ser solucionada pelos instrumentos acima, favor agendar atendimento através das Solicitações no sistemas.furg.br. Este 

agendamento é necessário justamente para que o/a coordenador/a possa, com antecedência, reunir informações necessárias e dispender 

tempo apropriado atender o/a estudante. O agendamento é um instrumento que visa à eficiência da Administração. 

 

 

1) Entre no sistemas.furg.br, faça o seu login como estudante e clique nas Solicitações. 
 

 
 

2) Clique na Unidade (ILA – Instituto de Letras e Artes) e no Tipo de Solicitação (a Coordenação do seu Curso). 

 

 
 



3) Escolha o Tipo (Reunião, Acerto de Matrículas, Dúvidas ou Outros – em breve estará disponível o envio da ficha e 

dos documentos comprobatórios das Atividades Complementares para os formandos), faça a descrição do que você 

precisa e registre a solicitação. Se precisar, pode anexar arquivos à sua solicitação. 

 

 
 

 

4) O Registro da solicitação irá gerar um número de protocolo. Aguarde a resposta da Coordenação de Curso em 

relação à sua solicitação. 

 

 


